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Vase-askos ale culturii Otomani în nord-vestul Transilvaniei

Carol KACSÓ
In memoriam Tibor Kovács

Cuvinte-cheie: vase-askos, epoca bronzului, Transilvania, cultura Otomani, cultura Wietenberg, cultura
Mureș.
Schlüsselwörter: Askoi, Bronzezeit, Transsilvanien, Otomani-Kultur, Wietenberg-Kultur, Mureș-Kultur.

Printre formele ceramice deosebite ale epocii bronzului se numără vasele-askos1, prezente în mai multe
culturi preistorice pe un vast spațiu, mai ales în Europa de Sud-Est și în Anatolia. Vasele-askos apărute în
teritoriul transilvănean al culturii Otomani sunt relativ puține. Ele sunt, fără excepție, în formă stilizată de pasăre. Deși cele mai multe dintre aceste vase provin din săpături arheologice, despre condițiile lor de descoperire și contextele în care au apărut dispunem de puține date. Cred, totuși, că prezentarea lor nu este lipsită de
interes. În afară de exemplarele deja ilustrate în literatură, public câteva piese inedite. Astfel, această categorie
ceramică poate fi acum analizată în menționatul teritoriu pe o bază de date mai extinsă, care permite și o comparare mai pertinentă a ansamblului de descoperiri de aici cu cel apărut în alte teritorii ale culturii Otomani
sau cu cel ce aparține altor aspecte culturale contemporane.
Descrierea vaselor:
Pir (jud. Satu Mare), punctele de hotar Vár (Cetate) și Várudvar (Curtea Cetății)2.
1. Vas fragmentar, culoarea maroniu-roșcată cu pete cenușii, pasta semifină cu pietricele, arderea bună,
marginea rotunjită, gâtul înalt, tronconic, corpul alungit și bombat unghiular pe o parte, oblic pe partea opusă, fundul ușor profilat, toarta, păstrată doar parțial, trasă din margine până pe suprafața părții bombate a
corpului, decorat cu două brâuri de alveole ovale și triunghiulare pe și imediat sub margine, precum și cu un
șir de alveole triunghiulare dispus pe diametrul maxim al vasului, înălț. 23,2 cm, diam. gurii 12,8 cm, diam.
max. 24,8 cm, diam. fundului 9,9 cm (fig. 1, 1). Colecția Muzeului din Baia Mare (nr. inv. 76). Lit.: Kacsό 1972,
il. pe p. 82; Kovács 1972, nota 29; Bader 1978, 49, pl. XXIX, 8; Németi 1996, fig. 6, 1; Szathmári 2003, 518; Kacsό 2004, pl. XLIX, 2; Guba, Szeverényi 2007, Lista 2, nr. 14.
2. Fragment din partea superioară a unui vas asemănător, fără decor, culoarea cenușiu închis, pasta semifină cu nisip, arderea bună, marginea rotunjită și foarte puțin răsfrântă în exterior, înălț. păstrată 15,6 cm,
diam. gurii 8,5 cm (fig. 1, 2). Colecția Muzeului din Baia Mare (nr. inv. 15.196). Inedit.

1

2

Termenul de askos desemnează forma ceramică cu construcţia asimetrică a corpului. Denumirea provine din greaca
veche şi desemna iniţial burduful de piele pentru vin. Există mai multe tipuri de askoi: căni, cupe, vase sferice, vase
zoomorfe etc. Primele vase de acest fel apar în Grecia în neoliticul timpuriu sub forma cănilor şi cupelor. Destul de
timpuriu ele sunt prezente şi în teritoriile nord-balcanice, inclusiv la Dunărea de Jos: askoi de tip Sălcuţa şi Gumelniţa,
apoi cele de tip Coţofeni, Ezero şi Junatice. Cele mai vechi forme de askoi cu caractere zoomorfe din spaţiul carpato-dunărean aparţin culturii Vinča. Vezi Niţu 1972, 21 sqq.; Misch 1992, 1 sqq.
Desenele aici publicate ale celor două piese au fost realizate de către Ioan Stanciu.

Carol KACSÓ, e-mail: carolkacso@yahoo.de

Revista Bistriței XXVIII/2014,
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Săcueni (jud. Bihor), punctul de hotar Ökörvár (Cetatea Boului). Vas, marginea răsfrântă în exterior, gâtul
înalt, corpul alungit și bombat unghiular pe o parte, bombat pe partea opusă, fundul inelar, o toartă ușor supraînălțată pornită din margine până la întretăierea gâtului cu corpul, decorat cu caneluri orizontale, circulare
pe corp și trei caneluri longitudinale în zona superioară a părții alungite. Colecția Muzeului din Săcueni (?).
Lit.: Bader 1978, 49, pl. XXIX, 10; Szathmári 2003, 518; Guba, Szeverényi 2007, Lista 2, nr. 19.
Sălacea (jud. Bihor), punctul de hotar Vidahegy (Dealul Vida)3.
1. Vas miniatural, culoarea cenușie, urme de ardere secundară, pasta semifină, arderea foarte bună, suprafața lustruită, marginea neprofilată și neglijent realizată, fără gât, corpul alungit și bombat unghiular pe o
parte, ușor curbat în partea opusă, fundul plat și de formă aproape pătrată, toarta, trasă din margine până pe
suprafața părții alungite, ruptă din vechime, fiind vizibile încă urmele sale, decorat cu proeminențe mici conice ce acoperă aproape întregul corp și cu crestături dispuse în șiruri circulare, destul de neglijent realizate, pe
margine și în partea inferioară, în cruce pe fund, în șiruri verticale pe partea posterioară, înălț. 6,4 cm, diam.
gurii 2,8 cm, diam. max. 7,6 cm, diam fundului 3,2/3,6 cm (fig. 1, 3). Colecția Muzeului din Oradea (nr. inv.
4.279). Lit.: Ordentlich 1972, 76, pl. XI, 3; Ordentlich 1973, 11; Bader 1978, 49.
2. Vas fragmentar, lipsește partea superioară, culoarea roșie, urme de ardere secundară, pasta cu multe
pietricele, arderea slabă, suprafața zgrunțuroasă, partea alungită cu capătul alveolat este decorată cu un șir
longitudinal de alveole, care intersectează două șiruri de alveole dispuse în formă de V, marcate pe cele două
laturi de mici proeminențe conice, înălț. păstrată 12,1 cm, diam. fundului 7,4 cm (fig. 2, 1). Colecția Muzeului
din Oradea (nr. inv. 3.419). Lit.: Ordentlich 1972, 76, pl. XI, 1; Ordentlich 1973, 11; Bader 1978, 49.
3. Vas, culoarea roșie, pasta semifină, arderea bună, suprafața ușor zgrunțuroasă, gura neprofilată, gâtul
scurt, corpul alungit și bombat unghiular pe o parte, aproape oblic în partea opusă, fundul proeminent și de
formă aproape pătrată, toarta masivă, ușor supraînălțată, este trasă din margine până la întretăierea gâtului
cu corpul, decorat cu proeminențe conice, dispuse neregulat pe suprafața corpului, înălț. 24,1 cm, diam. gurii
10 cm, diam. maxim 24,8 cm, diam. fundului 10,4/11,6 cm (fig. 2, 2). Colecția Muzeului din Oradea (nr. inv.
813). Lit.: Kalicz 1968, 171; Ordentlich 1972, 76, pl. XI, 2; Kovács 1972, 11; Ordentlich 1973, 11; Bader 1978, 49,
pl. XXIX, 9; Szathmári 2003, 518; Guba, Szeverényi 2007, Lista 2, nr. 18.
4. Fragment din partea alungită a unui vas, culoarea roșiatică, pasta grosolană, arderea slabă, decorat cu
nervuri crestate, respectiv alveolate (fig. 2, 3). Colecția Muzeului din Oradea (nr. inv. 6.739). Inedit.
Tiream (jud. Satu Mare), punctul de hotar Kendereshalom (Holmul Cânepii)4.
1. Partea inferioară a unui vas, culoarea cenușie cu mici pete brune, pasta cu cioburi pisate, suprafața a fost
lustruită, în prezent este însă zgrunțuroasă, fundul tras ușor înspre interior, decorat cu un șir de alveole ovale,
înălț. păstrată 10 cm, diam. fundului 8,5/9 cm (fig. 2, 4). Colecția Muzeului din Carei (nr. inv. 301). Inedit (menționat de Kovács 1972, nota 29; Bader 1978, 49; Szathmári 2003, 518; Guba, Szeverényi 2007, Lista 2, nr. 20).
2. Fragment din partea alungită a unui vas, culoarea cenușie, pasta cu cioburi pisate, arderea slabă, suprafața zgrunțuroasă, se păstrează și o mică parte din toartă (fig. 2, 5). Colecția Muzeului din Carei (nr. inv. 708).
Inedit (menționat de Bader 1978, 49).
*
Săpăturile arheologice efectuate în punctele alăturate Vár (Cetate) și Várudvar (Curtea Cetății) de la Pir, care
s-au desfășurat în anii 1953 și 1954, au pus în lumină urmele unei așezări și ale unui cimitir Otomani. În punctele menționate au apărut incidental, între anii 1948-1952, și alte materiale Otomani, care au ajuns, la fel ca și
majoritatea descoperirilor provenite din săpături, la muzeul din Baia Mare5.
Primele informații cu privire la cercetările de la Pir sunt prezentate de către Z. Székely într-un articol apărut în anul 19556. Autorul menționează doar săpăturile efectuate în 1954 și precizează că în cadrul acestora au

3
4
5
6

Desenele autorului. Informaţii suplimentare cu privire la descoperirile de la Sălacea mi-au fost oferite de Nicolae Chidioşan.
Desenul piesei nr. 1 mi-a fost pus la dispoziție de János Németi, care mi-a oferit și date suplimentare în legătură cu
cercetările de la Tiream. Desenul piesei nr. 2 îmi aparține.
Un număr mic de piese a intrat şi în colecţia muzeului din Sfântu Gheorghe.
Székely Z. 1955, 854 sqq.
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fost cercetate o așezare Otomani, precum și un cimitir al aceleași culturi; se afirmă că între cele două obiective
au existat decalaje cronologice. Este descrisă succint și o parte a artefectelor, fiind ilustrate și câteva dintre
acestea7. Sunt publicate și două fotografii ale mormintelor identificate8.
Informații mai detaliate cu privire la cercetările de la Pir sunt furnizate de către Z. Székely într-o lucrare
apărută în anul 19669. Sunt publicate aici un istoric al cercetărilor, poziția topografică a sitului și un plan al
săpăturilor din punctul Cetate, precum și o descriere succintă a mormintelor, și este ilustrată o parte a descoperirilor: ceramică din așezare și din morminte, piese de os și din corn de cerb, un pumnal de bronz și o formă
de turnat fragmentară.
Câteva dintre piesele de ceramică descoperite la Pir, pe care autorul le atribuie culturii Wietenberg, sunt
republicate de Z. Székely în anul 198810, din păcate tot fără date mai precise cu privire la contextul în care
acestea au ieșit la iveală.
Între timp, în anul 1978, în cadrul unei monografii a epocii bronzului din nord-vestul Transilvaniei, T.
Bader prezintă date rezumative cu privire la cercetările efectuate la Pir, analizează câteva dintre descoperiri și
ilustrează o parte însemnată a pieselor aflate la muzeul din Baia Mare11.
Materialele Wietenberg provenite de la Pir sunt amintite și ilustrate și de N. Boroffka, cu menționarea
literaturii referitoare la ele, dar de asemenea fără precizări cu privire la contextul exact în care ele au apărut12.
J. Németi se ocupă în mai multe lucrări de cercetările efectuate în stațiunea din epoca bronzului din punctele Vársziget și Várudvar de la Pir. În studiul publicat în 1996 sunt ilustrate două vase descoperite în primele
campanii de cercetări în aceste puncte și sunt descrise pe scurt săpăturile efectuate la Vársziget în anul 197713.
Potrivit informațiilor furnizate aici, în așezarea de la Pir a fost sesizat un singur strat de cultură Otomani cu
două niveluri de locuire. Autorul afirmă, de asemenea, că cimitirul descoperit în punctele menționate aparține unei etape mai recente decât așezarea. În repertoriul arheologic al zonei Carei, apărut în 1999, J. Németi
prezintă date mai ample cu privire la săpăturile din 1977, inclusiv o descriere a stratigrafiei constatate și a
unei părți a pieselor descoperite, în prezent în majoritatea lor dispărute14. Date sintetice cu privire la stațiunea
din epoca bronzului de la Pir, inclusiv precizarea că în perioada 1946-1952 au fost deranjate aici 12 morminte
din Bronzul mijlociu, sunt publicate de același autor în monografia realizată împreună cu Zs. Molnár despre
tell-urile din Câmpia Careiului și Valea Eriului15.
Informații cuprinzătoare cu privire la așezarea și cimitirul Otomani de la Pir, dar și o cantitate consistentă
de descoperiri sunt puse în circulație de către Zs. Székely în două studii, apărute în anii 2000 și, respectiv,
200116.
Un număr mare de descoperiri provenite de la Pir este publicat și cu ocazia prezentării colecției de arheologie a muzeului din Baia Mare17.
Într-un alt volum, având ca temă etapa evoluată a tell-urile din zona Câmpiei Careiului și Văii Eriului, J.
Németi și Zs. Molnár publică alte materiale ce provin din așezarea de la Pir18.
Într-un studiu dedicat pumnalului descoperit la Pir am stabilit că acesta nu a aparținut, așa cum s-a susținut de către autorul săpăturilor, apoi și de alți cercetători, inventarului unui mormânt Otomani, ci unei locuiri

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Ibidem, fig. 1, 1. 3, fig. 5, 5, fig. 9, 7, fig. 10, 2-13.
Ibidem, fig. 10, 14-15.
Székely Z. 1966.
Idem 1988, 160, fig. 2, 2-4.
Bader 1978, passim, pl. 17, 18-22. 25. 26. 28, pl. 18, 6.7. 17. 21-24, pl. 19, 19, pl. 20, 16. 22. 24, pl. 21, 5, pl. 22, 10. 11, pl. 23,
3. 7. 9. 13. 14, pl. 28, 1. 3. 5-7, pl. 29, 7. 8. 14. 18. 19, pl. 35, 27. 34. 35, pl. 36, 4. 15-16, pl. 88, 15.
Boroffka 1994, 67, pl. 111, 1-6.
Németi 1996, 31 sq., fig. 6, 1. 4.
Idem 1999, 30 sqq.
Németi, Molnár 2002, 152 sq. Artefactele Otomani sunt atribuite fazelor I-III și se vorbește, pe baza unei lucrări publicate de mine în 1997, care este citat prescurtat în text, dar nu este menționat în lista bibliografică, de prezența materialelor Cehăluț în punctul Vár (Cetate).
Székely Zs. 2000; idem 2001.
Kacsó 2004, pl. XLIII-XLV, pl. XLVIII, 3, pl. XLIX, 2.
Németi, Molnár 2007, pl. 54-56, pl. 134.
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ulterioare, și anume unei așezări Hajdúbagos-Cehăluț, și precizam că cimitirul Otomani de la Pir a funcționat
atât în faza Otomani II, cât și în faza Otomani III19.
În niciunul dintre rapoartele cu privire la săpăturile arheologice de la Pir-Vár (Cetate)/Várudvar (Curtea
Cetății) nu este menționată descoperirea vaselor-askos. Fotografia vasului întregibil apare însă în anexele la
raportul întocmit de Z. Székely și Zoltánné Kovács în două variante (română și maghiară) despre săpăturile
din anul 1953, rămas în manuscris, intitulat Raport despre săpătura de verificare executată la „Cetate” în comuna Pir
(Jelentés a szilágyperi Várban végzett hitelesitő ásatásról)20. Nu există însă nicio precizare cu privire la contextul în
care a fost descoperit acest vas.
Materialele descoperite la Pir și ajunse la muzeul din Baia Mare au fost inventariate, în anii 1962 și 1963,
sub numerele 11.506-11.478, 11.989-12.055, 12.152-12.162 și 12.182-12.202, și au fost reinventariate în mai multe
etape, începând din anul 1966, sub numerele 1-122, 357-437, 759-816 și 14.877-15.622. În lipsa aproape totală a
marcajelor inițiale sau a altor mijloace de identificare, doar în foarte puține cazuri au putut fi precizate locurile
exacte de descoperire a artefactelor sau apartenența lor la vreun nivel de locuire sau complex. Din păcate, niciunul dintre exemplarele de askos nu se numără printre descoperirile ce păstrează marcajul inițial, ne lipsesc
deci informațiile care să permită atribuirea lor sigură vreunei etape Otomani sau vreunui complex descoperit
la Pir, astfel de atribuiri fiind cu totul ipotetice21.
Despre săpăturile arheologice desfășurate în așezarea din punctul Ökörvár (Cetatea Boului) de la Săcueni,
în perioada 1971-1973, sunt comunicate puţine informaţii. După T. Bader, autorul săpăturilor, aşezarea este
de tip insulă şi are şapte straturi, dintre care patru reprezintă niveluri de locuire, materialele descoperite
constând dintr-o cantitate apreciabilă de ceramică, fragmente de cărucioare, o figurină de lut, un pumnal de
bronz22. Potrivit aceluiaşi autor, nivelurile inferioare ale aşezării aparţin fazei Otomani I, iar nivelurile superioare fazei Otomani II23, dar J. Németi şi Zs. Molnár afirmă că în acest punct au apărut şi materiale ceramice
caracteristice fazei Otomani III, astfel că ei atribuie aşezarea fazelor Otomani I-III24. Nu este indicat locul exact
din care provine askosul, se spune doar el a fost descoperit într-un nivel Otomani II25.
În punctul Vidahegy (Dealul Vida) de la Sălacea s-au desfășurat ample cercetări arheologice între anii 1964 și
1969. Împreună cu cercetările de la Otomani, ele au făcut obiectul tezei de doctorat a lui I. Ordentlich, conducătorul săpăturilor. Teza a rămas, din păcate, nepublicată, astfel că rezultatele obținute la Otomani și Sălacea
au pătruns doar parțial în circuitul științific, ele fiind accesibile pentru exegezele ulterioare mai ales prin rezumatul tezei26, precum și prin câteva studii27. În cadrul așezării au fost sesizate cinci niveluri de locuire, dintre
care nivelurile 4-5 au fost atribuite fazei Otomani I, iar nivelurile 1-3 fazei Otomani II. În cursul săpăturilor
au fost scoase la lumină importante cantități de ceramică, precum și obiecte de piatră, os, corn și lut ars, dar și
câteva piese de metal.
Materiale arheologice aparținând epocii bronzului ce proveneau de pe Vidahegy (Dealul Vida) au fost semnalate în număr relativ mare cu mult înainte de debutul cercetărilor arheologice sistematice28. Printre desco-

19 Idem 2013. Existența cimitirului de la Pir pe durata fazelor Otomani II și III a fost susținută, la puțin timp după publi-

carea preliminară a rezultatelor săpăturilor, de către I. Németi (1969, 68), iar mai recent de către M. Thomas (2008, 318).
20 Manuscrisul se află în arhiva muzeului din Baia Mare. Raportul este însoțit de desene și fotografii ale materialelor
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descoperite, precum și de fotografii de șantier. În aceeași arhivă se află și lucrarea dactilografiată a lui O. Necrasov și
M. Cristescu, Contribuții la studiul antropologic al populației apartinînd culturii Otomani (Studiul scheletelor descoperite în comuna Pir), care a fost publicată, cu titlul Studiul antropologic al scheletelor de la Pir, aparținînd culturii Otomani, în Analele
Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” – Iași, Tomul VI, S. II, Fasc. 1, 1960, 39-48.
T. Bader (1978, 49) nu face precizări cu privire la poziţia stratigrafică a exemplarului întregibil de la Pir, pe care-l
încadrează totuşi în faza Otomani II. J. Németi (1996, fig. 6, 1) republică acest exemplar, ca de altfel şi T. Bader, după
desenul apărut în 1972 (Kacsό 1972, il. pe p. 82), fără vreun comentariu în text, dar în legenda ilustraţiei afirmă că vasul
provine din cimitir.
Bader 1978, 36 sq., 128, nr. 79, pl. XII.
Ibidem, pl. XXXVI.
Németi, Molnár 2002, 162, nr. 57; idem 2007, 83, nota 179.
Bader 1978, 49.
Ordentlich 1973.
Idem 1968; idem 1972; idem 1974; Chidioşan, Ordentlich 1975.
Roska 1938, 8; idem 1942, 252, nr. 9.
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peririle incidentale din acest punct se numără și vasul askos fig. 2, 2, după cum rezultă din însemnarea aflată
în registrul de inventar al muzeului din Oradea. Potrivit datelor din același registru, vasul miniatural fig. 1, 3
și vasele fragmentare fig. 2, 1 și fig. 2, 3 au apărut la adâncimea de 0,40 m într-un nivel de locuire ce aparține
fazei Otomani II, primul în cursul săpăturilor efectuate în 1967, celelalte două în 1965, respectiv 1966. I. Ordentlich încadrează în această fază toate vasele-askos descoperite la Sălacea29.
Despre cercetările arheologice sistematice din punctul Kendereshalom (Holmul Cânepii) de la Tiream din
anul 1966, conduse de J. Németi, există, de asemenea, puține informații. Așezarea tell de aici, cunoscută de
multă vreme în literatură30, era aproape complet distrusă la începutul anilor 1960. În partea sa centrală a rămas totuși o suprafață de cca 200 m2 aproape intactă, care a fost cercetată integral. Așezarea, atribuită fazelor
Otomani I-III31, a fost locuită, după J. Németi, pe întregul parcurs al Bronzului mijlociu32, dar B. Hänsel susține
că ea și-a încetat existența înainte de etapa de evoluție finală a complexelor Füzesabony-Otomani33. Atât din
așezare, cât și din mormintele descoperite în cadrul așezării este publicată o cantitate consistentă de artefacte34,
fragmentele de askos au rămas însă până în prezent inedite. Despre ele dispunem doar de o singură informație, fără a avea precizată sursa sa, și anume că ele au fost descoperite în niveluri ce aparțin fazei Otomani II35.
Acestei faze îi sunt atribuite, după cum s-a văzut, vasele-askos de la Sălacea de către I. Ordentlich, deși
unul din exemplare este o descoperire incidentală, fără posibilități de stabilire a poziției sale stratigrafice. În
repertoriul ceramic al fazei Otomani II este încadrat întregul ansamblu de descoperiri de askoi din perimetrul transilvănean al culturii și de către T. Bader36. Având în vedere incertitudinile cu privire la contextul în
care au apărut câteva dintre exemplare, nu cred că poate fi exclusă cu totul posibilitatea apartenenței unora
dintre vasele-askos descrise la faza Otomani I sau la faza Otomani III. Dacă ținem seama de faptul că tehnica
de decorare a vasului miniatural fig. 1, 3 de la Sălacea își găsește corespondente mai ales în faza Otomani I37,
ipoteza enunțată devine mai plauzibilă.
T. Kovács stabilește trei variante de vase-askos caracteristice epocii bronzului din Bazinul Carpatic: 1. cu
gâtul proeminent; 2. cu gâtul proeminent și cu o toartă pe partea alungită a corpului; 3. cu gâtul în formă de
pâlnie, prevăzut cu o toartă38. Potrivit acestei tipologii, exemplarele fig. 1, 3 și fig. 2, 2 de la Sălacea, precum și,
foarte probabil, vasul fragmentar fig. 2, 5 de la Tiream aparțin variantei 2, iar vasele de la Pir variantei 3. Analogiile lor mai mult sau mai puțin apropiate se găsesc în culturile Nagyrév, Hatvan și Füzesabony: Mezőcsát-Pástidomb39, Tiszatardos40, Füzesabony-Öregdomb41, Ároktő-Dongóhalom42, Nagyrév-Zsidόhalom43 pentru
varianta 2, respectiv Toszeg-Laposhalom44, Tiszaluc-Dankodomb45, Füzesabony-Öregdomb46, Alsóvadász-Várdomb47 pentru varianta 3. Variantei 3 îi aparține și un exemplar mai deosebit prevăzut cu o reprezentare a feței
umane, găsit în poziție secundară pe teritoriul cimitirului Füzesabony de la Tiszafüred-Majoroshalom48. Alte
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Ordentlich 1973, 11.
German 1938, 2, il. pe p. 4; Roska 1939, 11; idem 1944, 27, nr. 41.
Németi, Molnár 2002, 171, nr. 66.
Németi 1999, 20.
Hänsel 1982, 10.
Németi 1969, pl. XVIII; Bader 1978, pl. XV, 1. 16. 18, pl. XVI, 4. 9. 16, pl. XIX, 1, 11-12, 14, 17, 22 etc.; Hänsel 1982, fig. 5,
10, fig. 6; Németi, Molnár 2002, pl. 56-66; Németi, Molnár 2007, pl. 26-39, pl. 57-65, pl. 135-153.
Bader 1978, 49.
Ibidem, pl. XXXIII, 17; idem 1998, 51.
Németi, Molnár 2002, 276, tipul 2.
Kovács 1991, 37.
Kalicz 1968, pl. LXIX, 1; Szathmári 2003, fig. 2, 8.
Kalicz 1968, pl. CXV, 6; Kovács 1972, fig. 1, 2; Szathmári 2003, fig. 2, 6.
Kalicz 1968, pl. CXV,7-8; Kovács 1972, fig. 1, 3; idem 1991, fig. 1, 1. 3; Szathmári 2003, fig. 2, 9. 12.
Fischl 2006, nr. 359.
Kovács, Stanczik 1980, fig. 1-3; Csányi, Tárnoki 1996, fig. 9; Szathmári 2003, fig. 2, 14.
Mozsolics 1969, fig. 4, 2; Kovács 1972, fig. 1, 4; Szathmári 2003, fig. 2, 7.
Kalicz 1968, pl. LII, 10; Kovács 1972, fig. 1, 1; Szathmári 2003, fig. 2, 5.
Kovács, Stanczik 1980, fig. 4; Kovács 1991, fig. 2, 4; Szathmári 2003, fig. 2, 10.
Szathmári 2003, fig. 5.
Kovács 1977, fig. 45-46; 1990; Szathmári 2003, fig. 2, 1.

13

https://biblioteca-digitala.ro

vase-askos, încă inedite, provin din așezarea de la Nagyrozvágy-Pap domb, ce aparține fazei clasice și târzii a
culturii Füzesabony49
În spațiul de la est de Dunăre, askoi de forme apropiate apar deja în Bronzul timpuriu, în culturile Makό-Kosihy-Čaka (Hódmezővásár-Gorzsa-Kovács István tanya50, Rabe-Anka-sziget51) și Nyírség („Hosszúpályi”52). Apartenenţa unei descoperiri a grupului Roşia din Peştera Călăţea acestei forme ceramice, cum cred
Sz. Guba şi V. Szeverényi53, rămâne sub semnul incertidunii, partea păstrată din vas fiind insuficientă pentru
o astfel de atribuire54.
Un vas-askos timpuriu provine şi de la Túrkeve. El a apărut în nivelul 6 al tell-ului din punctul Terehalom,
fiind încadrat în cultura Ottomány din Bronzul timpuriu ungar55. Aproximativ contemporan cu această piesă
este vasul-askos descoperit la Periam, ce aparţine culturii Mureş56. Exemplarul de la Öcsöd, cu gâtul foarte
scurt și cu o toartă plasată pe întreaga extindere a părții alungite a corpului57, din aria aceleiași culturi, este
datat, cu probabilitate, într-o etapă mai timpurie decât vasul de la Periam58.
Culturii Mureș îi mai aparține un vas-askos. El a fost descoperit la Pecica-Nagy Sánc (Șanțul Mare) în cursul
săpăturilor efectuate de L. Dömötör în anul 1900 și se păstrează la muzeul din Arad. Potrivit informațiilor
dintr-un raport rămas în manuscris, aflat la același muzeu, precum și a datelor din registrul de inventar, comunicate de E. Dörner59, L. Dömötör a găsit în amintitul an, într-un șanț cu o lungime de aproximativ 40 m,
adâncit treptat până la 4,5 m, numeroase materiale din epoca bronzului (ceramică, obiecte de lut ars, os și piatră). Din păcate, nu există nicio menționare despre vasul-askos în studiul lui E. Dörner, dar nici în alte studii
care mi-au fost accesibile cu privire la cercetările de la Pecica, singura sursă de informare despre locul și anul
descoperirii vasului fiind tot registrul de inventar al muzeului din Arad60, în care figurează sub numărul 244.
Vasul cu fundul inelar este fragmentar, partea sa anterioară fiind ruptă din vechime. Are culoarea cenușiu
negricioasă, este confecționat din pasta fină cu nisip și este foarte bine ars și lustruit; decorul de incizii liniare
s-a păstrat parțial (fig. 3, 2).
În cadrul culturii Wietenberg sunt prezente, de asemenea, vase-askos de forme mai mult sau mai puțin
apropiate celor mai sus menționate. La exemplarul fragmentar provenit de la Sighișoara-Wietenberg (fig. 4, 1)61
și la fragmentul descoperit la Derșida-Dealul lui Balotă62 se adaugă două piese mai recent ieșite la iveală, una la
Oarța de Sus-Ghiile Botii, cealaltă la Uroi-Sigheti.
Vasul-askos miniatural de la Oarța de Sus aparține inventarului gropii de cult nr. 1 din cadrul sanctuarului de înălțime aflat pe dealul Ghiile Botii63. Are culoarea cenușie, pasta semifină, arderea bună, la capătul
părții alungite este decorat cu o creastă, înălț. 6,3 cm, lung. 11 cm (fig. 3, 1)64. Colecția Muzeului din Baia Mare
(nr. inv. 30.573). Lit.: Kacsό 1987, fig. 24, 3; idem 2004, pl. XLVIII, 6.
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Informaţie Judit Koós.
Gazdapusztai 1957, pl. XVIII, 2.
Szathmári 2003, fig. 2, 1; Kulcsár 2009, fig. 20, III.
Kalicz 1968, pl. XI, 1; Szathmári 2003, fig. 2, 4.
Guba, Szeverényi 2007, Lista 2, nr. 16.
Vezi desenul fragmentului la Roman, Németi 1986, fig. 14, 6.
Csányi, Tárnoki 1996, fig. 8; Szathmári 2003, fig. 2, 3. Pentru încadrarea cronologică şi culturală a aşezării de la Túrkeve-Terehalom vezi Csányi, Tárnoki 1992, 159 sqq. Între terminologia folosită de cercetarea maghiară şi cea românească
în denumirea diferitelor culturi ale Bronzului timpuriu şi mijlociu, dar şi în ceea ce privește conţinutul şi încadrarea
lor cronologică există în anumite cazuri apreciabile diferenţe. Pentru termenii Otomani şi Ottomány vezi Bader 1998;
Máthé 2001.
Nestor 1933, fig. 17, 1; Roska 1942, 221, nr. 27, fig. 270; Soroceanu 1991, pl. 59, 12.
Banner 1960, fig. 4-7.
Guba, Szeverényi 2007, 83.
Dörner 1978, 19 sqq.
Am consultat registrul și am examinat piesa în discuție cu prilejul unei documentări pe care am efectuat-o la muzeul
din Arad în anul 1999. Desenul piesei mi-a fost pus la dispoziție de Adrian Sandu.
Schroller 1933, pl. 9, 9; Popescu 1944, fig. 45, 4; Horedt 1960, 125, fig. 11, 5, fig. 12, J1; Horedt, Seraphin 1971, 59, fig. 36,
1-2; Boroffka 1994, 169 sq., pl. 132, 10; Andrițoiu 1997, 22 sq., fig. 14, 6.
Chidioșan 1980, 45, pl. 33, 17.
Date despre depunerile din această groapă vezi la Kacsό 1987, 79, fig. 22-28; idem 2005.
Desen realizat de Gavrilă Moldovan.
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Vasul fragmentar de la Uroi-Sigheti, descoperit în 2011, a apărut în umplutura unei gropi care mai conținea alte fragmente ceramice, oase de animale și cochilii de scoici65. Vasul, de forma unei păsări acvatice,
este prevăzut cu o toartă din bandă, plasată pe corp, un capăt este modelat în formă de cap de pasăre, iar în
celălalt capăt are o deschidere tăiată oblic, și este bogat ornamentat cu spirale continue, triunghiuri hașurate,
benzi umplute cu hașuri realizate prin incizie, care sunt evidențiate prin incrustație cu o substanță albă (fig.
4, 2)66. Prin întregul său aspect, acest vas este apropiat de vasele zoomorfe din Bazinul Egeic67, unele dintre
amănuntele sale de formă, în special modelarea unuia dintre capete în formă de cap de pasăre, regăsindu-se și
la exemplare din Bazinul Carpatic68.
În literatură mai este menționat un vas-askos, care este pus în legătură cu cultura Wietenberg, și anume
cel găsit în inventarul unui mormânt al cimitirului de la Bratei69. Acest cimitir, publicat integral de către E.
Zaharia70, este atribuit culturii Wietenberg de către C. I. Popa71, iar mai recent și de alți autori72. O astfel de încadrare culturală este acceptabilă, dar nu este certă, având în vedere numărul redus și nu foarte semnificativ
de elemente puse în evidență în cimitir, ce pot fi raportate la cultura Wietenberg.
În aria în care s-a format ulterior cultura Wietenberg, mai ales în partea sa sud-estică, sunt prezente în
număr destul de mare vase-askos încă din Bronzul timpuriu (Brașov-Schneckenberg73, Cuciulata-Pleșnița Pietroasă74, Liliceni-Muntele de piatră75, Sânzieni-Polyvár de Jos76, Sfântu Gheorghe-Őrkő77, Turia-Judeţ78 etc.) apărute
în bună parte în urma influenţelor venite din teritoriile de la Dunărea de Jos. Vasele-askos ale culturii Wietenberg nu au însă legătură cu cele din Bronzul timpuriu, ele apărând în urma unor legături cu comunităţile
Otomani-Füzesabony sau, eventual, a unor contacte directe cu spaţiul egeic.
Remarcabil în privința vaselor-askos ale culturii Wietenberg este și faptul că trei dintre exemplare poartă
decoruri specifice culturii, dovadă că această formă de vas a fost integrată perfect în repertoriul său ceramic.
Pe baza decorului, exemplarele de la Sighișoara și Derșida pot fi atribuite cu siguranță fazei Wietenberg II79.
Acestei faze îi aparține și vasul miniatural de la Oarța de Sus, găsit în asociere cu ceramică tipică Wietenberg II.
În privința încadrării piesei de la Uroi, atribuită fazei Wietenberg III80, se ridică însă anumite semne de
întrebare. Motivele decorative de pe vas sunt caracteristice mai degrabă fazei a doua a culturii, iar ceramica
din groapa în care au fost găsite fragmentele vasului-askos aparține de asemenea cu preponderență acestei
faze. Doar trei fragmente ceramice din cele publicate ca provenite din groapă81 sunt tipice în exclusivitate fa-
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Marc et al. 2013, 119 sq.
Ibidem, 121, fig. III-IV.
Misch 1992, 60, fig. 37, 83, fig. 63.
De exemplu vasul de la Törtel (Kovács 1972, fig. 4). Acest vas, datat la sfârşitul secolului XV î.e.n., este considerat de T.
Kovács (1981, 70) ca cea mai veche veche reprezentare din Europa a motivului combinat taur-pasăre.
Popa 2005, 160, pl. 45, 19.
Zaharia 1999.
Popa 2005, 160 sqq.
Fântâneanu et al. 2013, 177; Bălan 2014a, 21, 30, nr. 3. Semnalez și faptul că G. Bălan, atât în studiul menționat (2014 a,
28), cât și într-o altă lucrare recent publicată (2014b, 35, 43), include cimitirul de la Dumbrăvița (vezi Soroceanu, Retegan 1981, 195 sqq.) printre manifestările Wietenberg III, fără legătură cu depozitul de bronzuri de la Perișor, părerea sa
fiind similară cu cea exprimată de mine (Kacsό 2007, 93 sq.), precum și de N. Palincaș (2014, 312) în legătură cu încadrarea acestui cimitir. Notez totuși că există și opinii, de asemenea recente, potrivit cărora cimitirul de la Dumbrăvița
se înscrie într-o etapă târzie a culturii Wietenberg (vezi Popa 2011, 262), respectiv există un raport direct între acest
cimitir și descoperirea de la Perișor (Motzoi-Chicideanu 2011, 536 sqq.).
Prox 1941, pl. XXI, 11.
Bichir 1962, 94.
Roman et al. 1973, 562, pl. 1, 1, pl. 9, 5.
Székely Zs. 1997, 82, nr. 45, pl. LIII.
Ibidem, 81 sq., pl. XLV, 3, pl. LII, 1.
Ibidem, 83, nr. 47, pl. LII, 2.
Nu există date cu privire la poziția stratigrafică a descoperirii de la Sighișoara-Wietenberg. Pentru vasul de la Derșida-Dealul lui Balotă avem, în schimb, informații precise cu privire la locul său de descoperire, și anume nivelul 3, la
adâncimea de 0,55 m (vezi Chidioșan 1980, loc. cit.).
Marc et al. 2013, 127.
Ibidem, fig. X, 1-3.
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zei Wietenberg III. Groapa, foarte probabil o „groapă menajeră”, cum consideră cercetătorii așezării82, nu este,
evident, un complex închis, umplerea sa putând avea loc într-un interval de timp mai îndelungat83, în care au
ajuns în umplutura sa atât ceramică Wietenberg II, cât și Wietenberg III.
Există o unanimitate de păreri în ceea ce privește originea sudică a vaselor-askos și a semnificației lor, ele
fiind interpretate ca recipiente folosite în diferite activități de cult84. T. Kovács consideră pe bună dreptate
că în partea nord-estică a Bazinului Carpatic, într-o etapă de timp extinsă de la sfârșitul Bronzului timpuriu până la sfârșitul Bronzului mijlociu, vasul-askos ca formă de manifestare a reprezentărilor ornitomorfe
ajunge la o astfel de importanță, încât apar aici variante caracteristice, proprii populațiilor Hatvan, Otomani
și Füzesabony, aflate într-o relație genetică, ele aparținând aceleiași „sfere de interese economico-politice”85.
La culturile menționate se adaugă și cultura Wietenberg, cu o prezență intensă, eventual chiar efectivă prin
comunitățile sale, în spațiul Otomani86, dar și cultura Mureș, prin intermediul căreia s-au transmis, cel puțin
parțial, influențele sudice.
În Bronzul târziu, vasele-askos lipsesc din repertoriul ceramic al diferitelor culturi ale Bazinului Carpatic,
nu dispar însă alte tipuri de reprezentări ornitomorfe, ceea ce dovedește că ele rămân importante în cadrul
sistemului de credințe și simboluri. Renuțarea la vasele-askos s-a datorat, fără îndoială, modificărilor survenite acum în ceremoniile de cult, în urma cărora au fost abandonate practicile în care au fost utlilizate aceste
vase.

Askoi der Otomani-Kultur în Nordwesten Transsilvaniens
(Zusammenfassung)
Es werden die im Nordwesten Transsilvaniens entdeckten vogelförmigen Askoi der Otomani-Kultur vorgelegt. Die Anzahl solcher Gefäße ist gering. Zwei St. stammen aus der mehrschichtigen Siedlung von Pir-Vár
(Cetate)/Várudvar (Curtea Cetății), ein St. aus der Tellsiedlung von Săcueni-Ökörvár (Cetatea Boului), vier St. aus
der Tellsiedlung von Sălacea-Vidahegy (Dealul Vida) und zwei St. aus der Tellsiedlung von Tiream- Kendereshalom (Holmul Cânepii). Laut der von T. Kovács erstellten Typologie, gehören die Exemplare Abb. 1, 3 und Abb.
2, 2 von Sălacea sowie, sehr wahrscheinlich, auch das fragmentarische Gefäß Abb 2, 5 von Tiream der 2. Variante, die Gefäße von Pir der 3. Variante.
Die besten Parallelen der Askoi aus dem Territorium der Otomani-Kultur befinden sich in den Verbreitungsgebieten der Hatvan- und Füzesabony-Kulturen. Unter den südlichen Einflüsse kommen ähnliche Gefäße schon in der Frühbronzezeit vor.
Es werden auch die Askoi der Mureș- und Wietenberg -Kulturen erörtert, die ebenfalls Ähnlichkeiten mit
den Gefäßen der Otomani-Kultur aufweisen.
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Anexă
Completare la Lista 2, Guba, Szeverényi 2007, 97 sq. (vase-askos în formă de pasăre din Bazinul Carpatic)
29. Bratei, jud. Sibiu, România.
30. Derșida, jud. Sălaj, România.
31. Nagyrozvágy, Borsod-Abaúj-Zemplén m., Ungaria
32. Oarța de Sus, jud. Maramureș, România
33. Pecica, jud. Arad, România
34. Uroi, oraș Simeria, jud. Hunedoara, România

20

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1. Vase-askos. 1-2. Pir. 3. Sălacea.
Abb. 1. Askoi. 1-2. Pir. 3. Sălacea.
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Fig. 2. Vase-askos. 1-3. Sălacea. 4-5. Tiream.
Abb. 2. Askoi. 1-3. Sălacea. 4-5. Tiream.
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Fig. 3. Vase-askos. 1. Oarţa de Sus. 2. Pecica.
Abb. 3. Askoi. 1. Oarţa de Sus. 2. Pecica.
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Fig. 4. Vase-askos. 1. Sighişoara (după Popescu 1944). 2. Uroi (după Marc et al. 2013).
Abb. 4. Askoi. 1. Sighişoara (nach Popescu 1944). 2. Uroi (nach Marc et al. 2013).
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Fig. 5. Răspândirea vaselor-askos ornitomorfi în Bazinul Carpatic (după Guba, Szeverényi 2007, cu corectură [nr. 20] şi completări [nr. 29-34).
Abb. 5. Die Verbreitung der vogelförmigen Askoi im Karpatenbecken (nach Guba, Szeverényi 2007, mit Korrektur [Nr. 20] und Ergänzungen [Nr. 29-34]).

Die Schmuckdepots des späten 2. Jahrtausends v. Chr.
in Rumänien (Karpatenbecken)1

Antonia FLONTAȘ

Schlüßelworte: Bronzezeit, Armringen, Nadeln, Knöpfe, Gürtel, Uriu-Domănești, Cincu-Suseni.
Cuvinte cheie: epoca bronzului, depozite de podoabe, brățări, ace, nasturi, piese de centură, Uriu-Domănești, Cincu-Suseni.

1. Einführung
Die Schmuckdepots der Spätbronzezeit aus dem rumänischen Karpatenbecken stellen eine besondere Gattung innerhalb der Depots dar, da sie nicht zahlreich vertreten sind (im Gegensatz zu anderen Typen von
Hortfunden). Die heutige politische Landgrenze ist für die materielle Überlieferung aus den vorangegangenen Epochen nicht relevant, jedoch soll sie als eine Beschränkung des Arbeitsgebietes herangezogen werden.
Absolut chronologisch werden hier die Schmuckdepots aus dem 13. und 12. Jh. v. Chr. behandelt, d. h. die
Zeitstufen Bz D bzw. Ha A1. Die späte Bronzezeit ist in Rumänien in verschiedene Depotfundhorizonte eingeteilt, somit handelt es sich hier um die Zeithorizonte Uriu-Domănești (Bz D) und Cincu-Suseni (Ha A1)2.
Erwähnenswert ist weiter, dass nicht alle der hier besprochenen Hortfunde reine Schmuckdepots sind, da
in einigen ebenfalls Werkzeuge und Waﬀen vorhanden sind, allerdings lediglich je ein Exemplar, bis auf eine
Ausnahme (Bârsana), die zwei Werkzeuge beinhaltet (siehe auch Tab. 8). Jedoch wird diesen Werkzeugen und
Waﬀen ein kultischer Charakter zugeschrieben (siehe Kap. 5.8), demzufolge steht ihnen eine ähnliche Interpretation zu wie den reinen Schmuckdepots. Der Begriﬀ „Schmuck“ soll hier näher betrachtet werden, da die
heutigen Menschen unter Schmuck etwas anderes verstehen als in den vorgeschichtlichen Epochen. Schmuck
ist eine Objektgruppe, die primär einen zierenden Charakter hat und daher praktisch und funktional nicht
notwendig sein muss. Allerdings gibt es einige Schmuckgattungen, die ebenso eine praktische Funktion hatten, unter anderem die Nadeln als Gewandverschluß. Unter Schmuck versteht man Objekte, die sowohl direkt auf der Haut (z. B. Ringschmuck) getragen wurden, als auch solche, die wahrscheinlich auf dem Gewand
(Knöpfe, Scheiben) aufgenäht wurden. Die letztgenannten weisen desweiteren darauf hin, dass es sich nicht
nur um Ausstattung von Personen handelt, da die Scheiben ebenfalls als Pferdeschmuck interpretiert werden,
wenngleich diese Feststellung umstritten ist (siehe Kap. 5.4). Generell sind hauptsächlich die Frauen Träger
der Schmuckobjekte3.
Im Folgenden werden erst der Inhalt und die Auﬃndungsumstände der einzelnen Depots beschrieben,
danach werden die in den Depots vorhandenen Objekte anhand von verschiedenen Kombinationstabellen
und Verbreitungskarten sowie anhand ihrer topographischen Lage ihres Fundortes näher interpretiert.

1

2
3

Die vorliegende Arbeit ist eine leicht modifizierte Form meiner Bachelorarbeit, vorgelegt am Institut für Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München,
unter der Betreuung von Frau Prof. Dr. Carola Metzner-Nebelsick, bei der ich mich hiermit sehr herzlich bedanken
möchte. Herrn Dr. Carol Kacsó (ehem. Museum Baia Mare) bin ich für weitere Hinweise ebenfalls sehr dankbar.
Siehe hier Mozsolics 2000, 18 Abb. 3.
Weiteres zum Begriﬀ „Schmuck“ siehe bei Capelle 2004, 220.
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2. Zum Begriﬀ Depot
Als ein Hort oder Depot4 werden in unmittelbarer Nähe voneinander zutage gekommenen Objekte betrachtet. Da sie anscheinend zum gleichen Zeitpunkt deponiert wurden, gehören sie zu einem geschlossenen
bzw. sicheren Fund5 und haben somit einen ähnlichen Charakter wie ein geschlossenes Grabinventar6. Die
Mehrzahl der Objekte spricht für eine absichtliche Deponierung7. Hauptsächlich bestehen sie aus Waﬀen,
Werkzeugen, Schmuckobjekten sowie Halbfabrikaten und Rohmaterial. Allerdings bezieht sich dies lediglich
auf die metallzeitlichen Epochen, da Depots bereits seit dem Mittelpaläolithikum bekannt sind8. Die bronzezeitlichen Hortfunde setzen sich meistens aus Bronzeartefakten zusammen und sind in ganz Europa anzutreffen9. Dabei können die oben aufgezählten Gegenstände miteinander vergesellschaftet sein, als reine Horte
vorkommen oder aus einer einzelnen Gattung bestehen (Axthorte, Armringhorte usw.). Erwähnenswert ist
weiter, dass die Objekte im Arbeitsgebiet ausschließlich in einem keramischen Gefäß deponiert wurden. In
anderen Regionen fanden daneben in geringem Ausmaß Metallgefäße Verwendung, organische Behälter sind
nur selten erhalten. Neben den Grab- und Siedlungsfunde ist der Depotfund als eine Niederlegung eigener
Art zu betrachteten10. Sie wurden unter anderem an besonderen Orten mit kultischer bzw. religiöser Bedeutung vergraben, wie auf Anhöhen, Abhängen, Felsspalten sowie in Höhlen und Gewässern11. Allerdings kommen Hortfunde ebenfalls in Siedlungen vor (beispielsweise das Depot von Petea, siehe Kap. 4, Nr. 28; Kap.
5.7). Jedoch sollte man die Fundverhältnisse berücksichtigen, da die meisten Depots zufällig entdeckt und
somit nicht im Zuge wissenschaftlicher Ausgrabungen geborgen wurden; gelegentlich gehen diese wichtige
Informationen auch verloren oder sind einfach nicht bekannt12. Ferner kommt das Phänomen der so genannten „Einzelfunde“ vor, dessen Einordnung in die Gruppe der Hortfunde problematisch ist13.
Was die Hortfundinterpretation betriﬀt, so ist eine Deutung meist schwierig, vor allem da in der heutigen „westlichen“ Gesellschaft solche Praktiken nicht mehr ausgeübt werden. Es gibt und gab schon immer
verschiedene Meinungen und Ansätze hinsichtlich der Deponierungsabsichten. Einerseits wurden sie als
Thesaurierungen sowie als Händler- oder Werkstattfunde interpretiert und andererseits als Selbstausstattung
für das Jenseits sowie als Opfer- oder Weihegaben. Die Interpretation als Versteck- oder Verwahrfunde in unruhigen Zeiten, die später wieder gehoben werden sollten, steht heute nicht mehr im Mittelpunkt der Hortfunddiskussion. Sie werden vornehmlich als Opfer- bzw. Weihegaben betrachtet14. Weiterhin wurde zwi-schen
reversiblen und irreversiblen Deponierungen unterschieden, die in enger Verbindung mit der Absicht bzw.
dem Grund/“Motiv“ stehen, das wiederum als profan oder sakral interpretiert wurde15. Bei der Entscheidung
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Diese zwei Begriﬀe werden weiter als Synonyme benutzt.
Basierend auf dem Konzept von Oskar Montelius, siehe bei Hansen 2002, 91; Eggert/Samida 2009, 32; Eggert 2012, 79.
Dabei ist zu erwähnen, dass die Zusammensetzung der Hortfunde sich von dem Inhalt der gleichzeitigen Gräbern
unterscheidet, sofern sie überhaupt zeitgleich und in der gleichen Region vorkommen; Hansen 1994, 301; 368; 388;
Hänsel 1997, 13; Metzner-Nebelsick 2012, 160.
Eggert 2012, 80; Neumann 2012, 7–9.
Mehr dazu siehe bei Geißlinger 1984, 320; Boroffka 1992, 341. Zu „einer Geschichte des Deponierens“ siehe weiter bei
Hansen 2012, 29.
Siehe unter anderem bei Hänsel 1997, 13; Metzner-Nebelsick 2012, 159.
Geißlinger 1984, 320; Müller 2002, 10; Eggert/Samida 2009, 33; Eggert 2012, 78.
Mehr dazu siehe bei Soroceanu 1995, 15; ders. 2012, 227 sowie bei Müller-Karpe 1980, 682. Weiterhin erwähnt Kossack
(2002, 1329–1330) bestimmte Orte als Hilfsmittel für den Kontakt mit den außerirdischen Mächte. Außerdem siehe bei
Hansen 2012, 39; 42–43; Metzner-Nebelsick 2014, 22.
Zu den vielen Aspekten der Depots, die man in Betracht ziehen sollte sowie zu deren Forschungsgeschichte siehe
näher bei Huth 1996, 117–128.
Siehe bei Geißlinger 1984, 321; Eggert/Samida 2009, 33; 39; Eggert 2012, 79.
Siehe unter anderen bei Müller-Karpe 1980, 688 (er steht sowohl für eine profane, als auch für eine sakrale Deutung
der Depots); Hansen 1994, 381; Vulpe 1996, 517; Hänsel 1997, 13 (er schließt die Deutung der Depots als Schatz- oder
Versteckfunde nicht aus, ist jedoch der Meinung, dass die Deponierungen mit religiösem Charakter in der Mehrzahl
sind); Müller 2002, 12; Hansen 2002, 93; Metzner-Nebelsick 2003, 99; dies. 2005, 321; Hansen 2005, 307; Vachta 2008,
114; Bratu 2009, 9–10; Hänsel 2009, 144; Eggert 2012, 80; Hansen 2012, 27; Metzner-Nebelsick 2012, 160; dies. 2014, 22.
Huth (1996, 142) steht allerdings eher für eine profane Deutung der Hortfunde, die jedoch in enger Verbindung mit
dem Kultgeschehen zu betrachten sind.
Geißlinger 1984, 322; Eggert 2012, 81.
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zwischen Reversibilität bzw. Irreversibilität und somit auch für die Deutung/Interpretation der Niederlegung
spielt die Topographie eine wichtige Rolle. Allerdings stellt D. Neumann mehrere Aussagen vor, die solche
Interpretationen entkräften, da sich unter anderem die landschaftlichen Verhältnisse im Laufe der Zeit teilweise stark verändert haben. Er steht, wie ebenfalls C. Metzner-Nebelsick, für eine rituelle Deutung der „reversiblen“ Deponierungen, oder er schließt sie zumindest nicht aus16.
Wie bereits erwähnt ist diese Interpretation heute von vielen akzeptiert und kann im Zusammenhang mit
Spiritualität und Religiösität stehen17. Laut G. Zipf werden die Rituale in der Ethnographie als sinnreiche bzw.
logische Geschehen betrachtet, an dessen Wirkung die teilhabenden Menschen glauben18. Weiter erwähnt sie
das Bells-Konzept der Ritualisierung: diese ritualisierten Handlungen sollen sich von den profanen Alltagshandlungen abgrenzen und somit wirken sie als eine Strategie der Menschheit, um aus dem Alltag herauszutreten19. Dieses Konzept bzw. dieser Begriﬀ der Ritualisierung wird ebenfalls von D. Neumann vertreten und
er findet ihn aus archäologischer Sicht äußerst geeignet20. Mehreren Autoren zufolge stehen die Rituale in enger
Verbindung mit der Identität einer Person21, demzufolge wird durch rituelles Handeln die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe oder Gesellschaft ausgedrückt22. Sie sind dadurch als kommunikative Handlungen zu betrachten23
und werden, laut Hänsel, sogar zum wichtigsten Kommunikationsmittel mit den Gottheiten24, allerdings gelten
sie ebenfalls als kommunikative Handlungen zwischen den Lebenden25. C. Metzner-Nebelsick erwähnt diese
Handlungen ebenfalls als Stärkung der Identität und bringt sie in Verbindung mit dem Kultmahl im Zuge des
Opferfestes26. Weiterhin führt G. Zipf verschiedene Merkmale der Rituale an, wobei es sich vor allem um Übergangsrituale handelt. Dabei sind die Anlässe bzw. Zeitpunkte dieser Handlungen oder die Wiederholbarkeit
solcher Prozesse relevant. Sie bringt außerdem die Rituale mit Opferhandlungen und Kultplätzen in Verbindung27. Nicht alle für ein Ritual erforderlichen körperlichen Aktivitäten (Tanz, Gesang usw.) sind in der archäologischen Überlieferung sichtbar, dafür stehen stellvertretend die im Zuge dieser Prozesse deponierten Objekte
oder die Reste umgewandelter Gegenstände (z. B. Asche). Laut G. Zipf gibt es weder Objekte noch Orte, die aus
sich heraus eindeutig als Opfergaben bzw. -orte rituellen Charakters gelten können28.
Eine Interpretation der Hortfunde als Opfer bzw. rituelle Handlungen wird unter anderem von C. Metzner-Nebelsick vertreten, da es sich insbesondere um verschiedene Schmuckgegenstände handelt29. Das Opfer
wird hauptsächlich als religiöse Handlung betrachtet bzw. als Geschenk für die Gottheiten, da man annimmt,
dass die damaligen Menschen ihrer Vorstellungen nach abhängig von den göttlichen Mächten waren, die
ihr Leben lenkten. Folglich sind die Opfergaben als eine Form von Gebet, entweder eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe, für ein gutes Leben zu betrachten30 im Sinne von „Gabe und Gegengabe“31. Bei
Naturkatastrophen oder Gewaltakten zwischen verschiedene Gesellschaften bzw. Kulturgruppen, sollte die
Hilfe überirdischer Mächte eine gewisse Sicherheit vermitteln32. Außerdem haben Opferhandlungen, nach
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Neumann 2012, 6–7; Metzner-Nebelsick 2012, 160.
Zipf 2003, 10.
Ebd. 11.
Ebd. 12. Zu einer Deutung von Ritualen siehe auch bei Metzner-Nebelsick 2003, 100.
Neumann 2012, 10.
Zum Unterschied zwischen individueller bzw. personaler und kollektiver Identität siehe bei Assmann 2013, 130–133,
mehr zur kollektiven Identität siehe ebd. 133–138.
Mehr zur sozialen Zugehörigkeit siehe bei Assmann, 2013, 139–142.
Müller 2002, 34–35; Vachta 2008, 115; Zipf 2003, 12; Assmann 2013, 142–144.
Hänsel 1997, 13.
Vachta 2008, 118.
Metzner-Nebelsick 2012, 162. Ferner Kötting 1984, 46–47; Vachta 2008, 115; Neumann 2012, 13.
Siehe ausführlicher bei Zipf 2003, 13–14.
Siehe auch Müller 2002, 9.
Metzner-Nebelsick 2012, 157.
Kötting 1984, 44; Kossack 2002, 1323; 1329; Müller 2002, 19; Vachta 2008, 114; Metzner-Nebelsick 2012, 158; dies. 2014,
22. Siehe zu den verschiedenen Opfermotiven (Kötting 1984, 44–45; Metzner-Nebelsick 2012, 159, außerdem Hänsel
1997, 12).
Müller 2002, 22; Vachta 2008, 116; Hansen 2012, 37 (hier auch verschiedene Feststellungen von Mauss widergegeben);
Metzner-Nebelsick 2012, 158.
Hänsel 1997, 12.
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C. Metzner-Nebelsick, eine psychologische Bedeutung. Im Zuge dieser Prozesse kann der Mensch etwas
Aktives gegen seine eigentliche Ohnmacht unternehmen und somit ein depressives Gefühl nicht entstehen
zu lassen33. Demzufolge spielt der Wert der geopferten Gegenstände eine äußerst wichtige Rolle, wobei die
Wertschätzung selbstverständlich „subjektiv“ ist und sich auf die Vorstellungen der vorgeschichtlichen Menschen bezieht, unabhängig von der „Meinung“ der Götter34. Zusätzlich sollte man in Betracht ziehen, dass
bestimmte Opferhandlungen, die wiederum auch öﬀentlich vollzogen werden konnten, nicht für alle Gesellschaftsschichten bestimmt waren. Die Opferung persönlicher Güter muss dabei nicht auf Mitglieder der
Oberschicht begrenzt gewesen sein35. Allerdings ist T. Vachta der Meinung, dass anhand des höheren Wertes
bzw. Umfangs des Opfers den Opfernden Macht und Prestige zugeschrieben wird. Zu beachten ist, dass hinter der unterschiedlichen Zusammensetzung von Depots die Absicht der Opfernden stehen kann sich von
einer anderen Gruppe abzugrenzen36.
Eine Deutung der Deponierungen erweist sich als sehr komplex. Dabei sollten verschiedene Aspekte aus
anderen Wissenschaften wie Ethnologie oder Psychologie mit berücksichtigt und zur Kenntinis genommen
werden.
3. Der kulturelle Raum
Für ein besseres Verständis des Deponierungsphänomens in dem hier behandelnden Gebiet werden zunächst kurz die für diesen Zeitraum und dieses Gebiet belegbaren Kulturgruppen näher vorgestellt, jedoch
werden hauptsächlich die Kulturen aus dem Nordwesten Transsilvaniens näher betrachtet.
Als erste ist die Otomani-Kultur zu erwähnen, die sich im Arbeitsgebiet hauptsächlich im Nordwesten Teil
ab dem Ende der Früh- bzw. dem Beginn der Mittelbronzezeit (nach der ungarisch-rumänischen Chronologie,
siehe bei Gogâltan 2005, 162 Abb. 2), analog zur Stufe Bz A1, bis – laut T. Bader – in die Stufe Bz D erstreckte37.
C. Kacsó behauptet hingegen einerseits, dass diese Kultur nach der Mittelbronzezeit nicht weiter belegt ist,
andererseits kann man aber die Entwicklungsphasen der Stufen Bz C-D sowie Ha A und Ha B nicht eindeutig
abgrenzen. Allerdings hat er die nach-Otomani-zeitlichen kulturellen Erscheinungen in zwei Gruppen geteilt,
die sowohl Merkmale der Otomani-Kultur als auch überwiegend neue Elemente aufweisen. Folglich wurde
von C. Kacsó die Phase Otomani IV38 in „Cehăluț-Gruppe“ umbenannt. Sie erstreckt sich in den Gebieten von
Carei bis Oradea39. Die zweite Gruppe ist die sog. „Igrița-Gruppe”, die sich südlich von den oben erwähnten
Gebieten bis Arad ausdehnt. Im westlichen und nordwestlichen Transsilvanien sind aus diesem Zeitraum
mehrere Depots zutage gekommen, die sich vor allem aus Schmuck zusammensetzen und zum Typ Arpășel
gehören (Arpășel, Balc, Bicaci, Cehăluț I, Ciocaia, Cizer, Giula, Mișca, Otomani, Sânnicolau de Munte), wobei
die Anhänger ein wichtiger Bestandteil sind40.
Erwähnenswert ist weiterhin die Suciu de Sus-Kultur, die sich nördlich, nordöstlich und -westlich der
Cehăluț-Gruppe erstreckt. Sie ist ab der zweiten Phase der Mittelbronzezeit mit dem Hauptverbreitungsgebiet in der Someș-Tiefebene sowie im Oașului- und Maramureșului-Tiefland belegt. Später dehnte sie sich
bis nach Ungarn, in die Slowakei und die Ukraine aus41. Das Ende der Suciu de Sus-Kultur ist schwierig
zeitlich zu fixieren, entweder endet sie vor der Stufe Bz D bzw. vor der ersten Phase von Lăpuș oder sie ist
bis Anfang der Stufe Ha A belegt42. T. Bader behauptet, sie wäre bis an den Beginn der Stufe Ha A belegt43.
Die Lăpuș-Gruppe ist eine lokale Kulturgruppe, die hauptsächlich im nördlichen Transsilvanien verbreitet
ist. Zu dieser Gruppe gehören ebenfalls einige Depots aus der Stufe Uriu-Domănești, sowohl der ersten als
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Metzner-Nebelsick 2012, 158.
Siehe ebenfalls bei Kötting 1984, 45; Hänsel 1997, 17; Müller 2002, 19.
Hansen 1994, 396; Müller 2002, 22–23; Metzner-Nebelsick 2012, 158–159.
Siehe mehr bei Vachta 2008, 116–117.
Bader 1978, 32; 61–62.
Ebd. 62.
Kacsó 1990, 42.
Ebd. 43. Zu diesen zwei Gruppen siehe weiter bei ders. 1995b, 109–111.
Kacsó 1990, 44–45; mehr dazu bei Bader 1978, 62 und Kacsó 2000/2001, 31.
Kacsó 1990, 46.
Bader 1978, 77.
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auch der zweiten Phase von Lăpuș. Die am häufigsten vertreteten Objekte sind hier vor allem Nackenscheibenäxte (Typ B3 und B4), Tüllenbeile sowie verzierte Armringe mit rundem Querschnitt und Beinringe. Die Lăpuș-Gruppe ist bis Ende der Stufe Ha A1 belegt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Gáva-Kultur44. Allerdings
ist anscheinend die letztgenannte Kultur am Anfang der zweiten Phase von Lăpuș entstanden. Sie setzt sich
aus mehreren Kulturgruppen (Berkesz, Cehăluț-, Igrița- Lăpuș-Gruppe) zusammen, die Gemeinsamkeiten
miteinander aufweisen und bis in die Stufe Ha B1 belegt sind45.
4. Die Beschreibung der Depots
1. Agrieș (Kr. Bistrița-Năsăud)
Das Depot wurde im März 1977 auf der sog. Flur „Dosul Iederii“ zufällig entdeckt. Laut Beschreibung
handelt es sich um ein Gelände im Abhang. Die Objekte lagen in einer Tiefe von ca. 20–30 cm, in einem Tongefäß (heute nur noch fragmentarisch erhalten). Das Depot wiegt 1600 g und besteht aus folgenden Objekte:
14 Armringe; eine fragmentarische Nackenscheibenaxt sowie kleine Bronzeblechfragmente46.
Die Armringe sind massiv, haben einen runden Querschnitt und einen verdickten Mittelteil. Die verjüngten Enden sind glatt abgerundet47. Bezüglich ihrer Form sind alle Armringe fast identisch, mit einer deformierten Ausnahme (Taf. 1/9). Lediglich zwei Armringe tragen keine Verzierung (Taf. 1/13–14). Bei den verzierten
Armringen handelt es sich hauptsächlich um Strichverzierungen. Somit lassen sich die Armringe aufgrund
fünf verschiedener Muster gruppieren: Taf. 1/1–2; 3–5; 6; 7; 8–1248.
Bei der Nackenscheibenaxt (Taf. 1/15) wurde der Teil nahe der Scheibe bereits antik abgetrennt. Die nicht
bestimmbaren Bronzeblechfragmente (Taf. 1/16) könnten von einem Gefäß oder einem Helm stammen49. O.
Bratu bezeichnet sie als „Helmfragment(e)“50.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
2. Arpășel (Kr. Bihor)
Die Gegenstände aus dem Depot wurden 1908 von dem Museum für Völkerkunde in Berlin erworben, somit wurde der Hortfund mit Sicherheit vor 1908 entdeckt. Bezüglich der Fundumstände ist bekannt, dass die
Objekte in einem Tongefäß (heute verschollen) beim Ackern ans Tageslicht gekommen sind. Es ist die Rede
von folgenden Objekten: ein Armring, zwei Kettengehänge, zehn Anhänger, ein Knopf, eine Bronzescheibe sowie
zwei Dreiringglieder51.
Der Armring (Taf. 2/1–1a) ist massiv und oﬀen, mit D-förmigem Querschnitt. Als Dekor trägt er eine Querstrichverzierung und schraﬃerte Dreiecke. Eines der Kettengehänge (Taf. 2/2) ist vollständig erhalten und
besteht aus Zweiringgliedern, die durch einen Zwischenring verbunden sind, sowie acht in drei Zinnen endenden, durchbrochenen Dreiecksanhängern mit Ringösen52. Das andere Kettengehänge (Taf. 2/3) ist identisch, jedoch lediglich fragmentarisch erhalten. Beide gehören zu den Gehängen vom Typ Arpășel (Kacsó
1995b, 113 Liste 1). Lediglich einer der vier vorhandenen Anhänger ist identisch mit denen des anderen Gehänges. Bei den zehn Anhängern aus dem Depot handelt es sich um fünf sanduhrförmige Exemplare, zwei
davon (Taf. 2/4–5) weisen eine Doppelringöse und die anderen drei je eine einfache Ringöse (Taf. 2/6–8) auf,
jedoch hängt bei einem von den letzten drei (Taf. 2/8) ein Draht in der Öse. Alle fünf Anhänger tragen eine
Rippenverzierung am Rand, zwei davon (Taf. 2/6–7) sind außerdem mit Rosetten verziert53. Die folgenden
drei Anhänger (Taf. 2/9–11) sind halbmondförmig und durchbrochen gearbeitet und weisen einen gerippten
Stiel auf. Die letzten zwei Anhänger sind kegelförmig (Taf. 2/12–13) und am oberen sowie am unteren Teil
gerippt. Der bronzene Knopf (Taf. 2/14) hat eine treppenförmige Mitte und die Bronzescheibe (Taf. 2/15) ist
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Kacsó 1990, 47–48.
Ebd. 49. Siehe ebenfalls bei Bader 1978, 77.
Marinescu 1979, 91; Soroceanu 1982, 373; Hansen 1994, 576; Marinescu 2005, 273; Bratu 2009, 227.
Petrescu-Dîmbovița 1998, Nr. 260, 264–267, 306–308, 322, 325–326, 614–615, 653.
Marinescu 1979, 91–94.
Ebd. 94.
Bratu 2009, 227.
Kacsó 1989, 79; Hansen 1994, 576; Kacsó 1995b, 81–83; Bratu 2009, 230.
Kacsó 1995b, 81.

Kacsó 1989, 79; ders. 1995b, 82.

30

https://biblioteca-digitala.ro

leicht kegelförmig und weist auf der Unterseite eine Öse auf54. Bei den zwei Dreiringgliedern (Taf. 2/16) ist je
ein Ring größer als die anderen beiden; sie sind durch einen Ring verbunden55.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
3. Balc (Kr. Bihor)
Leider sind nähere Informationen zur Auﬃndung nicht bekannt. Das Depot setzt sich aus den folgenden
Objekten zusammen: zwei Armringe, drei Handschutzspiralenfragmente, eine Nadel, acht Knöpfe sowie 30 Scheiben56.
Beide Armringe weisen einen runden Querschnitt auf und sind mit Querstrichgruppen verziert (Taf. 3/1).
Einer davon weist zusätzlich gegenständige Winkel zwischen den Querstrichgruppen auf (Taf. 3/2)57. Zwei
der Handschutzspiralen wurden ursprünglich als Armringfragmente bezeichnet. Einer erscheint nicht im
Museumskatalog und wurde somit nicht abgebildet. Allerdings weist dieses Fragment, laut M. Petrescu-Dîmbovița, einen Knopf auf58, was für eine Handschutzspirale sprechen würde59. Die anderen zwei Handschutzspiralenfragmente wurden bei den Handschutzspiralen mit Knopf eingeordnet; eines davon ist verziert (Taf.
3/3), während das zweite keinen Dekor aufweist (Taf. 3/4)60. Die Nadel, die lediglich bei S. Hansen erwähnt
wird, hat einen Kugelkopf und einen verdickten Schaft. Zwei der acht Knöpfe sind mit einer Öse versehen
(Taf. 3/5), die anderen sechs wurden als „Tutuli” bezeichnet (Taf. 3/6, 7). Da sie in der Liste mit den Bronzeknöpfen mit abgetreppter Mitte von Kacsó erscheinen61, wurden sie hier ebenfalls als „Knöpfe” angesprochen. Die 30 Scheiben sind bezüglich ihrer Form unterschiedlich (Taf. 3/8–10)62.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
4. Bârsana (Kr. Maramureș)
Im Sommer 1935 wurde das Depot beim Ackern auf der Flur „Cetățuie” zufällig entdeckt. Die Objekte
aus dem Depot lagen in einem Tongefäß, das heute allerdings verschollen ist. Der Hortfund beinhaltet sieben
Armringe sowie zwei Tüllenbeile63.
Alle Armringe weisen einen runden Querschnitt und verjüngte Enden auf, sie tragen jedoch verschiedene Verzierungsmuster. Zwei davon sind nur mit einfachen Querstrichgruppen verziert (Taf. 4/1–2), bei vier
weitere Armringen (Taf. 4/3–6) sind die Flächen zwischen den Querstrichgruppen mit zusammenstoßenden,
schraﬃerten Dreiecken gefüllt. Beim letzten Armring (Taf. 4/7) sind Querstrich-, schraﬃerte Schrägstrichgruppen sowie Kreuze zu erkennen. Im Gegensatz zu den anderen Armringen aus dem Depot hat er somit kein
Pendant. Möglicherweise war ein weiterer Armring im Depot vorhanden, allerdings lässt sich dies nicht mehr
mit Sicherheit feststellen64. Bei den Tüllenbeilen (Taf. 4/8–9) handelt es sich um zwei Schnabeltüllenbeile65.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
5. Bicaci (Kr. Bihor)
Das Depot wurde 1908 im Peri-Wald gefunden und beinhaltet drei Armringe, eine Perle, zwei Anhänger, zwei
Scheiben, zwei Knöpfe, ein Fragment einer Platte, drei Tonscherben sowie ein verkohltes Knochenfragment66.
Alle drei Armringe sind massiv und haben verjüngte Enden. Einer davon (Taf. 5/1–1a) hat einen runden
Querschnitt und trägt als Verzierung Querstrichgruppen sowie Kreuze aus jeweils fünf parallelen Linien. Die
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Kacsó 1995b, 82-83.
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Petrescu-Dîmbovița 1977, 52; ders. 1978, 98; Hansen 1994, 576; Bratu 2009, 231.
Petrescu-Dîmbovița 1998, Nr. 579, 757.
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Petrescu-Dîmbovița 1944-1948, 265; ders. 1977, 84; ders. 1978, 115; Kacsó 2011, 221.
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Petrescu-Dîmbovița 1977, 53; ders. 1978, 99; Kacsó 1989, 79; Hansen 1994, 577; Bratu 2009, 236.

31

https://biblioteca-digitala.ro

anderen zwei weisen, laut M. Petrescu-Dîmbovița (1989), eine gewölbte Aussen- und eine winkelförmige Innenseite auf. Einer dieser Ringe (Taf. 5/2–2a) besitzt eine fast identische Verzierung wie der Vorherige, dieser
weist allerdings Kreuze aus drei bis vier parallelen Linien auf. Der letzte Armring (Taf. 5/3–3a) ist mit Querstrichgruppen, Tannenzweigmuster sowie Zickzackbändern versehen67. Die Perle ist spiralförmig und wurde
leider nicht abgebildet. Einer der Anhängern ist sanduhrförmig und am Rand rippenverziert (Taf. 5/4); er
wurde von N. Chidioșan dem Typ E1 zugeordnet68, der andere (Taf. 5/5) ist kegelförmig und an der Oberseite
mit Strichverzierung versehen. Bei den Scheiben handelt es sich um zwei Knopfscheiben (Taf. 5/6–7) und die
Knöpfe69 haben einen treppenförmigen Körper (Taf. 5/8–9). Das Fragment der Platte (Taf. 5/10) ist dünn und
gezahnt, weiter sind die drei Tonscherben abgebildet (Taf. 5/11–13)70.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
6. Bogata de Jos I (Kr. Cluj)
Die Objekte wurden wahrscheinlich vor 1876 entdeckt71. Weitere Daten bezüglich der Auﬃndung sind leider
nicht vorhanden. Laut C. Kacsó72 existieren in Bogata de Jos zwei verschiedene Depots. Dem ersten beschriebenen Depot73 hat er sechs Armringe sowie einen Beinring zugeordnet und zum zweiten Depot gehören zwei
Armringe und ein Knebel. Ferner erwähnt er ebenfalls einen geschlossenen Armring als Einzelfund. M. Petrescu-Dîmbovița stellt hingegen fest, dass das hier zuerst erwähnte Depot aus zehn Armringen besteht. Außerdem
weist er auf eine weitere „Deponierung“ hin, die sich aus einem Bronze- und einem Goldring zusammensetzt,
die in einem Bronzegefäß niedergelegt wurden74. Somit sind unterschiedliche Informationen vorhanden.
Bei den sechs Armringen aus dem „ersten“ Depot handelt es sich, laut C. Kacsó, um fünf oﬀene, verzierte Amringe mit rundem Querschnitt und um ein oﬀenes, verziertes Stück mit rautenförmigem Querschnitt.
Der Beinring wurde nicht näher beschrieben75. Im Folgenden sollen anhand der Beschreibungen Kacsó‘s die
Armringe dieses Depots von den anderen Armringen aus Bogata de Jos auf den Tafeln von M. Petrescu-Dîmbovița (1978) getrennt werden. Auf Petrescu-Dîmbovița’s Tafeln sind vier verzierte Armringe zu erkennen
(Taf. 6/1–2, 11–12), in seiner jüngeren Arbeit erwähnt er einen weiteren querstrichverzierten Armring76. Somit
könnte es sich bei den fünf Armringen um die von C. Kacsó erwähnten Exemplare handeln. Diese Zuordnung
ist jedoch rein hypothetisch und nicht mit Sicherheit belegbar. Der einzige Armring mit rautenförmigem
Querschnitt erscheint bei M. Petrescu-Dîmbovița hingegen ohne Verzierung (Taf. 6/10)77. Der von C. Kacsó
erwähnte Beinring könnte einer der vier abgebildeten Beinringe von Bogata de Jos sein (Taf. 6/6–9)78, da keine
nähere Beschreibung vorliegt. Demzufolge ist die genaue Zusammensetzung dieses Depots nicht mit Sicherheit rekonstruierbar.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești79.

67 Petrescu-Dîmbovița 1989 Nr. 785, 2067, 2069.
68 Chidioșan 1977, 60.
69 Ursprünglich sind sie bei den hier zitierten Autoren unter der Bezeichnung „Tutuli“ zu finden. Allerdings ist ihre Ähn-
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71
72
73
74
75
76
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78
79

lichkeit mit dem Knopf von Arpășel (Taf. 2/14) eindeutig, ferner wurden sie von C. Kacsó (1995b, 116-117 Liste 6) in
der Liste „Bronzeknöpfe mit abgetreppter Mitte“ aufgeführt; dementsprechend wurde hier die Bezeichnung „Knöpfe“
übernommen.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 53; ders. 1978, 99; Kacsó 1989, 79; Hansen 1994, 577.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 85; ders. 1978, 115.
Kacsó 2007, 83.
Daher auch die Bezeichnung des hier behandelnden Depots mit Nummer „I“.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 85–86; ders. 1978, 115–116 (in der älteren Arbeit erwähnt er zwei kleinere Goldringe statt
einem). Siehe außerdem Hansen 1994, 578 und Bratu 2009, 239.
Kacsó 2007, 83; 96.
Petrescu-Dîmbovița 1998, 50. Hier wurde eine der Nummern 358, 359 als Nr. 3 auf Tafel 85 B (ders. 1978), hier Taf.
6/2, identifiziert. Allerdings wurde dieses Artefakt ebenfalls als geschlossener Armring bezeichnet (ders. 1998, 189 Nr.
2404).
Petrescu-Dîmbovița 1978 Taf. 86 A/13; ders. 1998, 125 Nr. 1405.
Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 85 B/7–9; 86 A/10; ders. 1998, 58 Nr. 418–421.
Das “erste” Depot ist bei Kacsó (2007, 96) bei den Schmuckdepots des Horizontes Uriu-Ópályi eingeordnet, bei allen
anderen zitierten Autoren ist das Depot von Bogata de Jos in dem Horizont Cincu-Suseni eingestuft.
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7. Breb (Kr. Maramureș)
Das Depot wurde in der Nähe des heutigen Friedhofs („Misărnia Turcului“) zufällig entdeckt. Das Auﬃndungsdatum wurde in der Literatur nicht erwähnt. Der Hortes setzt sich wie folgt zusammen: zwei Armringe
(in drei Fragmenten erhalten) und eine Nackenscheibenaxt80.
Beide Armringe sind oval und unverziert und weisen einen rundlichen Querschnitt auf. Es ist die Rede
von einem Armring (Taf. 7/1), der in zwei Bruchstücken erhalten ist und einem
Fragment eines zweiten Armrings (Taf. 7/2)81. Die Nackenscheibenaxt ist teilweise zerbrochen und gehört
zum Typ B3, Variante Breb (Taf. 7/3)82.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
8. Căpleni I (Kr. Satu Mare)
Das Depot wurde 1897 entdeckt, die genaue Auﬃndungsstelle wurde nicht näher benannt. Der Hortfund
setzt sich aus den folgenden Objekten zusammen: drei Armringe und zwei Handschutzspiralenfragmente83.
Zwei Armringe davon sind mit abgerundeten Enden versehen und tragen eine Verzierung aus Querstrichgruppen (Taf. 7/4–5), der dritte Armring ist hingegen unverziert und weist abgerundete, verjüngte Enden auf
(Taf. 7/6). Alle drei Armringe haben einen runden Querschnitt. Die zwei Handschutzspiralenfragmente (Taf.
7/7–8) haben ebenfalls einen runden Querschnitt und sind unverziert84. O. Bratu erwähnt sowohl zwei Handschutzspiralen als auch zwei Barren85.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
9. Cehăluț I (Kreis. Satu Mare)
Das Depot wurde 1873 aufgefunden, die Fundumstände sind leider nicht bekannt. Der Inhalt des Hortes
sieht folgendermaßen aus: zehn Armringe, zwei Armmanschetten, ein Anhänger, zwei Fragmente von zwei Gürteln
sowie 65 Scheiben86.
Einer der zehn Armringe ist verschollen, unter den verbliebenen neun sind sechs Armringe mit rundem
Querschnitt: drei davon unverziert (Taf. 8/1–3), zwei andere mit Querstrichgruppen (Taf. 8/4–5) und der
sechste mit Quer- sowie Schrägstrichgruppen und waagerechten Punktreihen (Taf. 8/6). Die restlichen drei
Exemplare weisen einen ovalen Querschnitt auf, eines davon ist unverziert (Taf. 8/7), das zweite trägt eine
Verzierung aus Schrägstrichgruppen (Taf. 8/8) und das letzte ist mit Querstrichgruppen mit Fransen sowie
Winkeln verziert (Taf. 8/9)87. Die beiden Armmanschetten sind mit elf (Taf. 8/10) bzw. sieben (Taf. 8/11) Rippen versehen88. Der Anhänger ist kegelförmig und teilweise fragmentiert (Taf. 8/12)89. Von zwei unverzierten
Gürteln liegt jeweils nur ein Fragment vor (Taf. 8/13–14). Von den 65 zum Teil fragmentarisch erhaltenen
Scheiben (Taf. 9/15–36) sind 20 Stück leider verschollen90.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
10. Cheile Vârghișului II (Kr. Harghita)
Anfang der 1990er Jahre wurde die Höhle Orbán Balázs/Peștera Mare aus Cheile Vârghișului auf der Suche nach Petroglyphen mehrmals untersucht. Dabei wurde zufällig ein Depot (das erste) entdeckt; die Objekte (unter anderem Werkzeuge und Armringe) lagen in einer Grube von 8–10 cm Tiefe, an einer relativ schwer
zugänglichen Stelle (die Decke ist hier sehr niedrig)91. Während der Dokumentation dieses Depots stieß man
auf ein zweites Depot, das allerdings kleiner ist. Es war ungefähr einen Meter vom ersten Depot entfernt. Die
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Nistor/Vulpe 1969, 181; Kacsó 1995a, 11; Bratu 2009, 243; Kacsó 2011, 421.
Petrescu-Dîmbovița 1998, 62 Nr. 475–476.
Vulpe 1970, 86 Nr. 447.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 54; Bader 1978, 122; Kacsó 2007, 96. Der zuerst zitierte schreibt, es wäre ein weiterer Armring im Depot vorhanden, der allerdings nicht mehr auﬃndbar ist.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 54; ders. 1998 Nr. 128–129, 343–344, 718.
Bratu 2009, 248. Das könnte ein Irrtum sein, da Bader zwei Barren erwähnt und keine Handschutzspiralen-fragmente.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 54; ders. 1978, 99; Hansen 1994, 579; Bratu 2009, 249.
Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 600, 660–661, 708, 733–734, 968, 1037–1038.
Ebd. Nr. 2318–2319.
Hier siehe auch bei Kacsó 1995b, 116 Liste 5.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 54; ders. 1978, 99.
Emődi 2006, 31.
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Objekte des ersten lagen unter einer Steinschicht lediglich wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Der zweite Hortfund setzt sich aus vier Armringen, drei Beinringen und einem kleineren Ring zusammen, die aufeinander
deponiert wurden92. Das Depot wiegt insgesamt 1,145 kg. Einer der Armringe weist Gebrauchsspuren auf.93
Die vier Armringe sind oﬀen und tragen eine Verzierung aus mit parallelen Linien gefüllten Dreiecken
bzw. Trapezen (Taf. 10/1–4); bei einem davon sind ebenfalls Querstriche und freie Flächen zu sehen (Taf.
10/2). Der Querschnitt wurde hier nicht angegeben. Die Beinringe sind geschlossen und unverziert und besitzen einen runden Querschnitt (Taf. 10/5–7). Der letzte Ring (Taf. 10/8) gleicht den letztgenannten Beinringen,
ist jedoch deutlich kleiner94. Aufgrund seines Innendurchmessers von 6,4 cm wird angenommen, dass er von
einem Kind oder einer Frau getragen wurde95.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni96.
11. Ciocaia (Kr. Bihor)
Das Depot ist 1957 zutage gekommen und enthält folgende Gegenstände: ein Kettengehänge, zwei Armringe,
ein Beinring und eine Nackenscheibenaxt97.
Das Kettengehänge (Taf. 11/1) besteht aus einer viereckigen Platte mit fünf Ringösen, an denen verkettete
Ringe sowie dreieckige Anhänger mit Ringösen hängen. Nicht alle Ringe haben sich erhalten, jedoch wurde
das Ensemble zeichnerisch rekonstruiert. Die Anhänger lassen sich, laut C. Kacsó, in zwei Gruppen gliedern:
1) mit schlankem Körper, der in drei Zinnen endet und am Oberteil mit waagerechten Rippen verziert ist; 2)
mit kräftigerem Körper, der in vier Zinnen endet und sie sind neben den waagerechten zusätzlich mit dreieckigen Rippen versehen. Laut C. Kacsó, sind die Anhänger der ersten Variante aufgrund der Abnutzungsspuren älter98. Das Kettengehänge gehört zum Typ Guruslău99.
Die zwei Armringe sind im Querschnitt rund, haben abgerundete, verjüngte Enden und sind unterschiedlich verziert: einer ist mit Tannenzweigstreifen sowie Querstrichgruppen versehen (Taf. 11/2)100 und der andere trägt lediglich eine Querstrichverzierung (Taf. 11/3). Der Beinring weist glatt abgeschnittene, leicht verjüngte Enden auf und trägt keinen Dekor (Taf. 11/4)101. Die Nackenscheibenaxt (Taf. 11/5) wurde dem Typ B3
zugeordnet102.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
12. Cireșoaia II/III103 (Kr. Bistrița-Năsăud)
Laut M. Petrescu-Dîmbovița wurden die Objekte aus diesem Depot auf der Flur „Uriași” entdeckt. Anschließend gelangten sie in die Sammlung „Floth” und 1907 kamen sie in den Besitz des Nationalmuseums in
Budapest104104. Der Hortfund beinhaltet 17 Armringe (davon sind einige wahrscheinlich Beinringe)105.
C. Kacsó kritisiert M. Petrescu-Dîmbovița hinsichtlich dieses Depots. Obwohl weder Beschreibungen noch
Abbildungen von den Objekten vorhanden sind106, hat der letztgenannte dennoch die Ringe „hypothetisch

Ebd. 32.
Ebd. 33.
Ebd. 32.
Ebd. 33.
Da der kleinere geschlossene Ring in die Stufen Ha A bis Ha B1 eingeordnet wurde, habe ich das Depot nicht einer
früheren Phase zugeordnet, siehe mehr bei Emődi 2006, 34; 38.
97 Nánási 1974, 179; Petrescu-Dîmbovița 1977, 55; Bader 1978, 123; Hansen 1994, 580; Kacsó 1995b, 87; Bratu 2009, 252.
Das Entdeckungsjahr und die Ringe sind bei den zweiten, dritten sowie vierten genannten Autor anders bezeichnet.
98 Kacsó 1995b, 87–88.
99 Ebd. 113 Liste 2.
100 Dieser Armring wurde bei verschiedenen Autoren anders dargestellt, laut C. Kacsó (1995b, 87) ist die hier abgebildete
Darstellung die richtige.
101 Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 276, 374, 423.
102 Kacsó 1995b, 88.
103 Allein Kacsó (2007, 32; 96) ordnet die Objekte einem dritten Depot zu.
104 Petrescu-Dîmbovița 1977, 55; ders. 1978, 100.
105 Ders. 1977, 55; ders. 1978, 100; Kacsó 2007, 96; Bratu 2009, 252. Außer bei Bratu ist es eindeutig, dass es sich um 17
Objekte handelt.
106 Kacsó 2007, 30.
92
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95
96
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identifiziert“107. Ursprünglich waren in der Sammlung Floth 21 Armringe sowie acht nicht näher bestimmbare
Ringe vorhanden, somit ist die Zusammensetzung dieses Depots sehr umstritten. Da keine Dokumentation
der Objekte vorliegt, ist es unmöglich sie einem oder mehreren Depots zuzuordnen108. Folglich wurden die
Ringe hier nicht abgebildet.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
13. Cizer (Kr. Sălaj)
Die Objekte aus dem Depot wurden in einem Tongefäß am Crasna-Ufer, zwischen den Dörfern Cizer und
Crasna entdeckt und sie befinden sich derzeit in einer privaten Sammlung. Weitere Informationen zur Auﬃndung sind nicht vorhanden. Das Depot besteht aus den folgenden Objekten: drei Armringe sowie ein Ringfragment, drei Nadeln, zwei Anhänger, eine Scheibe und ein Knopf109.
Leider wurden die Funde nicht abgebildet, sie wurden lediglich kurz beschrieben. Die drei Armringe sind
gekerbt. Bei den Anhängern handelt es sich um zwei halbmondförmige Exemplare. Der Knopf ist kalottenförmig und hat eine Öse. Die Scheibe weist einen Mittelbuckel auf. Zwei der Nadeln sind mit einem verdickten
Kopf versehen und die dritte hat einen kegelstumpﬀörmigen Kopf110.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
14. Coștiui II (Kr. Maramureș)
Im Rahmen des Straßenbaus zwischen Coștiui und Petrova ist 1936 das Depot zutage gekommen (bei Kilometer 6,7). Die Zusammensetzung des Hortfundes ist wie folgt: drei Armringe und zwei Beinringe111.
Zwei der Armringe weisen einen runden Querschnitt auf und regelmäßige Querstrichverzierung, wobei
einer abgerundete, verjüngte Enden hat (Taf. 12/1) und der andere ist mit zugespitzten Enden versehen und in
zwei Fragmenten erhalten (Taf. 12/2). Der dritte Armring hat einen spitzovalen Querschnitt, abgerundete, verjüngte Enden und trägt ebenfalls eine Querstrichverzierung (Taf. 12/3). Die Beinringe sind beide unverziert
und haben verjüngte Enden; einer davon weist einen runden Querschnitt auf (Taf. 12/4), der andere einen
spitzovalen (Taf. 12/5)112.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
15. Cubulcut (Kr. Bihor)
Die Auﬃndungsumstände dieses Hortfundes sind leider unklar, da verschiedene Autoren unterschiedliche Entdeckungsjahre angeben sowie diesem Depot unterschiedliche Objekte zuweisen113. Allerdings ist es C.
Kacsó gelungen diese Informationen zu entwirren: es handelt sich hier um das 1889 beim Ackern entdeckte
Depot an der sog. Stelle „Iszalagos“, das ursprünglich 23 Anhänger beinhaltete114.
Von den insgesamt 23 Anhängern sind 22 kegelförmig, weisen zwei dreieckigen Durchbrechungen auf
und sind am oberen Teil gerippt. Heute sind davon lediglich zwei erhalten geblieben (Taf. 12/6–7). Das letzte Exemplar gehört zu den durchbrochenen, halbmondförmigen Anhängern mit vertikal durchlochtem Stiel
und Rippenverzierung (Taf. 12/8)115.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești116.
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Petrescu-Dîmbovița 1977, 55; ders. 1978, 100; ders. 1998 Nr. 311, 332, 570, 720, 804, 1335, 1406, 2405, 2405 A.
Kacsó 2007, 30.
Mozsolics 1973, 126; Petrescu-Dîmbovița 1977, 55; Lakó 1983, 73; Hansen 1994, 580; Bratu 2009, 252; Luca/Gudea 2010, 40.
Mozsolics 1973, 126; Petrescu-Dîmbovița 1977, 55; Lakó 1983, 73.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 56; ders. 1978, 100; Hansen 1994, 580 Nr. 107; Kacsó 1995a, 12; ders. 2007, 96; Bratu 2009,

254; Kacsó 2011, 445. Petrescu-Dîmbovița, Hansen sowie Bratu haben den in zwei Fragmenten erhaltenen Armring
als zwei verschiedene Armringe interpretiert.
Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 437, 585, 602, 1144, 1151.
Ders. 1977, 90; ders. 1978, 118; Bader 1978, 123; Hansen 1994, 581; Bratu 2009, 256.
Kacsó 1995b, 90.
Ebd. 91.
Kacsó ordnet diesen Hortfund zum Typ Arpășel, alle anderen hier zitierten Autoren datieren das Depot in die Stufe
Cincu-Suseni.
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16. Cugir II (Kr. Alba)
Das Depot wurde Ende der 1960er Jahre unter unbekannten Umständen von einem Schüler im Bach „Valea
Dăii“ gefunden. Der Hort beinhaltet fünf Armringe117.
Einer der Armringe ist unverziert und im Querschnitt oval, in der Mitte verdickt und weist sich verjüngende Enden auf, die sich fast berühren (Taf. 13/1). Die folgenden zwei Armringe haben einen runden Querschnitt, eine verdickte Mitte sowie verjüngte, nahe zueinander stehende Enden. Das Dekor ist allerdings
unterschiedlich. Bei einem Armring (Taf. 13/2) sind sich abwechselnde Quer- und Schrägstrichgruppen zu
erkennen; er ist bis zu den Enden hin verziert. Der andere Armring (Taf. 13/3) ist mit Querstrichverzierung
sowie mit dem einem „X“ versehen. Der vierte Armring (Taf. 13/4) hat ebenfalls einen runden Querschnitt,
die Mitte ist verdickt, die Enden sind verjüngt und berühren sich fast. Der Armring wurde neuzeitlich in zwei
Fragmente zerbrochen. Als Verzierung trägt er parallele Schrägstrichgruppen. Die Form des letzten Armringes (Taf. 13/5) entspricht den anderen aus dem Depot, jedoch ist ein Ende antik abgebrochen. Das Dekor
besteht aus Querstrichgruppen. Alle Armringe sind rund, außer einem (Taf. 13/4), der leicht oval ist118.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
17. Dobrocina I (Kr. Sălaj)
Im 19. Jh. wurden die Objekte aus diesem Depot unter unbekannten Umständen in einem Tongefäß entdeckt119. Es ist die Rede von folgenden Objekten: drei Armringe, zwei Beinringe, ein Fragment eines weiteren Beinrings120, ein Tüllenbeil sowie mehrere Glasperlen121. Verschiedene Autoren wiesen zwei Nackenscheibenäxte diesem Depot zu122, andere hingegen haben die Äxte einem zweiten Depot zugeschrieben123.
Bei zwei Armringen (Taf. 13/6–7) sind die Enden abgebrochen. Sie weisen einen runden Querschnitt auf
und tragen keine Verzierung. Der andere Armring (Taf. 13/8) ist hingegen mit einander gegenüberstehenden,
schraﬃerten Dreiecken, Querstrichgruppen sowie Punktreihen verziert und im Querschnitt ebenfalls rund.
Die Enden sind verjüngt und abgerundet. Beide Beinringe sind unverziert, einer (Taf. 13/9) hat einen runden
Querschnitt und zugespitzte Enden, der andere (Taf. 13/10) weist jedoch einen ovalen Querschnitt und glatt
abgeschnittene Enden auf. Das Beinringfragment (Taf. 13/11) besteht aus einem dünnen Draht mit rundem
Querschnitt und ist ebenfalls unverziert124. Das Tüllenbeil (Taf. 13/12) hat einen ausgeschnittenen Mund und
einen sechseckigen Querschnitt125. Zu den Perlen gibt es außer zum Material (Glas) keine weiteren Informationen126.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
18. Foieni II (Kr. Satu Mare)
Das Depot wurde 1984 an der Stelle „Dreikübel/Háromköblös/Trei Găleți“ von einem Bauer bei der Kartoffelernte zufällig entdeckt und besteht aus zwei Armringen. Die Objekte wurden dann an das Museum abgegeben und die Fundstelle anschließend von I. Németi erforscht127.
Einer der Armringe (Taf. 14/2) ist oval, besitzt sich verjüngende und leicht aufeinander gelegte Enden und
ist in der Mitte stark verdickt. Der Querschnitt ist nicht einheitlich: die Außenseite ist halbkreisförmig, die
Innenseite winkelförmig gestaltet und die Enden sind im Querschnitt oval. Die Verzierung des Armringes
besteht aus Querstrichgruppen. Der zweite Armring (Taf. 14/1) ist längsoval, geöﬀnet, gleichmäßig dick, mit
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Rustoiu 1998, 91; Bratu 2009, 256.
Rustoiu 1998, 91–92.
Lakó 1983, 74.
Ursprünglich wurden alle Ringe als Armringe bezeichnet (Lakó 1983, 74; Petrescu-Dîmbovița 1977, 57; ders. 1978, 101;

Hansen 1994, 581), die Unterteilung in Arm- und Beinringe hat Petrescu-Dîmbovița (1998 Nr. 441, 808, 1099) durchgeführt.
Lakó 1983, 74; Petrescu-Dîmbovița 1977, 57; ders. 1978, 101; Hansen 1994, 581. Die Perlen wurden lediglich in der
älteren Arbeit von Petrescu-Dîmbovița erwähnt.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 57; ders. 1978, 101; Hansen 1994, 581; Bratu 2009, 260.
Lakó 1983, 74; Luca/Gudea 2010, 47. Bei den letztgenannten auch unter der Bezeichnung „Dobrocina I“.
Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 441, 525, 561, 597, 808, 1099.
Lakó 1983, 74; Petrescu-Dîmbovița 1977, 57; ders. 1978, 101.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 57.
Bader 1996, 268; Bratu 2009, 267.
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einem annähernd D-förmigen Querschnitt und mit gerade abgeschnittenen Enden. Der Armring ist mit feinen
Linienbändern in einem Zickzack- oder Winkelnmuster verziert, begleitet von kurzen Strich- und Punktreihen128.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni129.
19. Giula (Kr. Cluj)
Das Depot ist 1879 ans Licht gekommen, die Objekte wurden in einem Tongefäß deponiert. Der Hortfund
setzt sich aus 129 Anhängern und Fragmenten davon, zwei fragmentierten Gürteln sowie 133 Spiralröhrchen zusammen130.
Die Anhänger sind halbmondförmig, durchbrochen gearbeitet (sog. Nadelschützer/Lunulae), mit zwei bis
drei Armen (Taf. 14/3–6) und zum Teil fragmentiert. Einer der Gürtel weist Verzierungen auf (Taf. 14/7a–b),
der andere hingegen ist ohne Dekor (nicht abgebildet). Bei den Spiralröhrchen handelt es sich um die sog.
Saltaleoni (Taf. 14/8)131.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești132.
20. Hărău (Kr. Hunedoara)
Das Auﬃndungsdatum sowie die Fundumstände dieses Depots sind leider unbekannt. Es handelt sich
um folgende Objekte: ein Armring, zwei Armbänder, drei Spiralröhrchen, ein Tüllenbeil sowie ein Plattenfragment133.
Der Armring (Taf. 15/1) ist aus dünnem Draht gefertigt, hat einen runden Querschnitt und trägt keine Verzierung134. Ein Armband wurde ursprunglich als zweites Plattenfragment interpretiert135. Allerdings hat M.
Petrescu-Dîmbovița in seiner späteren Arbeit eines der Plattenfragmente den Armbändern zugeordnet136. Das
letztgenannte Armband besteht aus dünnem Blech und hat einen flachen Querschnitt (Taf. 15/2), das andere
weist hingegen eine Mittelrippe auf (Taf. 15/3)137. Die drei Spiralröhrchen zählen zu den sog. Saltaleoni (Taf.
15/4–6). Das Tüllenbeil gehört zum siebenbürgischen Typ (Taf. 15/7) und das Plattenfragment (Taf. 15/8) ist
nicht näher bestimmbar138.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
21. Lelei (Kr. Satu Mare)
Das Depot wurde 1876 an der Fundstelle „Dealul Nou“ entdeckt und besteht aus 25 Armringen, von denen
heute lediglich zwei erhalten sind.
Beide Ringe (Taf. 15/9–10) haben einen runden Querschnitt, nahe zueinander liegende Enden und tragen
einen Kerbschnittdekor139.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
22. Lugoj (Kr. Timiș)
Das Depot wurde auf der Timișoara-Straße, bei der Ziegelfabrik „Mondial“ entdeckt. Das Auﬃndungsdatum ist leider nicht bekannt. Die Zusammensetzung des Hortfundes ist wie folgt: ein Armring, zwei Beinringfragmente140 sowie ein Tüllenbeilfragment141.
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135
136
137
138
139

140
141

Bader 1996, 268.
Ebd. 278.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 95; ders. 1978, 120; Hansen 1994, 583; Bratu 2009, 271.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 95; ders. 1978, 120.
Bei den zitierten Autoren wurde dieses Depot in die Stufe Cincu-Suseni datiert; da keine Objekte vorhanden sind, die

in die jüngere Stufe gehören können, wurde der Hortfund dem älteren Horizont zugeordnet, dazu siehe auch Kacsó
1995b, 108 sowie die Ausstattungsstabelle (Tab. 8).
Petrescu-Dîmbovița 1977, 98; ders. 1978, 122; Hansen 1994, 583; Bratu 2009, 276.
Petrescu-Dîmbovița 1998, 86 Nr. 911.
Ders. 1977, 98; ders. 1978, 122; Hansen 1994, 583; Bratu 2009, 276.
Petrescu-Dîmbovița 1998, 180 Nr. 2209.
Ebd. 181 Nr. 2244.
Ders. 1977, 98; ders. 1978, 122.
Ders. 1977, 62; ders. 1978, 103; Bader 1978, 125; Hansen 1994, 584; Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 636; Kacsó 2007, 96;
Bratu 2009, 293. Bei Hansen wurden jedoch 27 Armringe erwähnt. Petrescu-Dîmbovița und Bratu schreiben, es wären
vier oder fünf Armringe erhalten.
Die Unterteilung in Arm- und Beinringe wurde von Petrescu-Dîmbovița (1998 Nr. 1399–1400, 1722) durchgeführt.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 99; ders. 1978, 122; Hansen 1994, 585; Bratu 2009, 296. Bei Hansen erscheinen vier Armringe.
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Der Armring (Taf. 16/1) ist massiv mit einem D-förmigen Querschnitt und abgerundeten, verjüngten Enden. Er ist mit Tannenzweig- und Querstrichgruppen verziert. Beide Beinringfragmente (Taf. 16/2–3) sind
unverziert und weisen einen rautenförmigen Querschnitt sowie einen dickeren Körper auf142. Beim Tüllenbeilfragment handelt es sich lediglich um den oberen Teil des Beiles (Taf. 16/4).
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
23. Maramureș I (Kr. Maramureș)
Bei J. Hampel wird erwähnt, dass 1783 in Maramureș drei Bronzeobjekte entdeckt wurden, die später in
die Sammlung des Kollegiums in Prešov (Slowakei) gelangt sind. J. Hampel schreibt, dass der Hortfund am
Someș-Ufer ans Licht kam. Das Depot besteht aus zwei Armringen und einem Beinring143.
Die einzigen Informationen zur Form und Verzierung der Ringe sind bei C. Kacsó zu finden, der behauptet, dass beide Armringe einen Dekor aufweisen144. Leider sind keine Abbildungen von den Objekten vorhanden.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
24. Maramureș III (Kr. Maramureș)
Im September 1883 hat T. Lehoczky zehn Armringe als Teil eines Depots (Maramureș III) erworben. Weitere
Angaben in Bezug auf die Fundstelle und die -umstände sind leider nicht vorhanden. Es handelt sich um oﬀene Armringe mit rundem Querschnitt, sieben davon sind querstrichverziert (Tafel 16/5–11), ein weiterer Armring ist abwechselnd mit Querstrichgruppen und Tannenzweigmuster versehen (Taf. 16/12); die Verzierungen
der übrigen Armringe (Taf. 16/13–14) ähneln sich, sie weisen abwechselnd gesetzte Querstrichgruppen und
schraﬃerte Dreiecke auf145.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
25. Meseșenii de Sus (Kr. Sălaj)
Dieses Depot wurde unter unbekannten Umständen im 19. Jh. entdeckt. Der Hort setzt sich aus einem goldenen und zehn bronzenen Armringen zusammen. Die einzige Information bezüglich der Form und Verzierung
der Armringe ist, dass der Goldarmring (Taf. 17/1) gerippt ist146.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
26. Minișu de Sus (Kr. Arad)
Es gibt leider keine Informationen zur Auﬃndung dieses Depots. Verschiedene Autoren ordnen dem
Hortfund unterschiedliche Objekte zu147. Von C. Kacsó wurden die Stücke, die laut dem Inventarregister des
Nationalmuseums von Budapest zu diesem Depot gehören, aufgezählt sowie jene Objekte, die heute noch im
Museum von Budapest vorhanden sind. Bei den noch vorhandenen Stücken handelt es sich um sechs Knöpfe,
drei Scheiben, sieben Spiralröhrchen, 11 Anhängerfragmente und zwei Bronzeplattenfragmente148.
Die sechs Knöpfe sind unverziert und weisen ein Mittelloch auf (Taf. 17/2–7), eines davon ist lediglich
fragmentarisch erhalten (Taf. 17/7). Von den drei Scheibenfragmenten besitzen zwei einen Mitteldorn und einen Steg an der Unterseite (Taf. 17/8–9). Eine Punzverzierung ist am Rand einer der Scheiben erkennbar (Taf.
17/8). Das dritte Scheibenfragment ist leicht gewölbt und besitzt eine Öse an der Unterseite (Taf. 17/10). Die
elf Anhängerfragmente gehören alle zu den halbmondförmigen Anhängern; es lässt sich allerdings zwischen
Fragmenten mit vertikal durchlochtem Stiel und gerippte Anhängerfragmente (Taf. 17/24–27) unterscheiden.
Die Anhänger mit durchlochtem Stiel teilen sich weiter auf in jene ohne (Taf. 17/20–23) und jene mit Verstärkung durch einen Mittelwulst (Taf. 17/17–19). Die Spiralröhrchen (Taf. 17/11–16) sind bruchstückhaft erhalten
und die Bronzeplattenfragmente nicht näher bestimmbar (Taf. 17/28–29)149.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
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Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 1399–1400, 1722.
Hampel 1880, 65–66; Kacsó 1995a, 14–15; ders. 1998-1999, 46; ders. 2007, 96; ders. 2011, 387.
Kacsó 2007, 96.
Ders. 1995a, 15; ders. 1998-1999, 46; Kobal‘ 2005, 248-249; Kacsó 2007, 97; ders. 2011, 387.
Rusu 1972, 47; Lakó 1983, 80 Nr. 50 a; Kacsó 2006, 81; ders. 2007, 97; Luca/Gudea 2010, 69 d.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 64; ders. 1978, 104; Hansen 1994, 585; Bratu 2009, 303.
Kacsó 1995b, 92.
Ebd. 92.
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27. Mișca (Kr. Bihor)
Im Frühling des Jahres 1967 wurden die Objekte aus diesem Depot in einer Grube von ca. 25–35 cm Tiefe
entdeckt, die genaue Stelle befindet sich auf der Flur „Ocolul Caprelor“ und liegt auf einem Hügel. Es handelt
sich um 100–120 Anhänger und 20–25 Spiralröhrchen150.
Die Anhänger sind sanduhrförmig (Taf. 17/30–31) und alle identisch, sie wurden wahrscheinlich in der
gleichen Form gegossen. Lediglich 55 vollständige und fragmentierte Stücke sind erhalten151, die dem Typ E2
zugeordnet wurden152. Von den Spiralröhrchen (sog. Saltaleoni) sind elf Stücke vorhanden (Taf. 17/31)153.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
28. Moisei (Kr. Maramureș)
Der Hortfund wurde zwischen 1980 und 1985 im Vișeu-Tal (über 800 m hoch) an der Stelle „Tarnița
Purcărețului“ entdeckt. An derselben Stelle wurden ebenfalls Keramikfragmente gefunden, die einer bronzezeitlichen Höhensiedlung – wahrscheinlich der Suciu de Sus-Kultur oder Lăpuș- Gruppe – zugeordnet werden können. Die Verbindung zwischen dem Depot und der Siedlung konnte allerdings nicht festgestellt werden. Es beinhaltet folgende Gegenstände: fünf Armringe, sechs Beinringe sowie vier Beinringfragmente154.
Die fünf Armringe (Taf. 18/1–5) sind oﬀen, haben einen runden Querschnitt und sind mit Querstrichverzierung versehen. Einer (Taf. 18/5) ist lediglich fragmentarisch erhalten. Laut C. Kacsó weisen zwei der Armringe (Taf. 18/1 und 5) ebenfalls horizontale Striche auf, diese sind auf den Abbildungen leider nicht erkennbar. Die vier Beinringfragmente155 (Taf. 18/6–9) tragen keine Verzierung und wurden neuzeitlich gebrochen.
Vier Beinringe sind unverziert, zwei davon (Taf. 18/10–11) haben oﬀene, zugespitzte Enden, die Enden der
anderen beiden (Taf. 18/12–13) sind jedoch gerade abgeschnitten. Die letzten zwei Beinringe (Taf. 18/14–15)
sind ebenso ohne Dekor, aber geschlossen. Alle Ringe aus dem Depot weisen einen runden Querschnitt auf156.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
29. Năpradea (Kr. Sălaj)
Das Entdeckungsjahr, der -ort sowie die Fundumstände dieses Depots sind leider unbekannt. Die Objekte
befanden sich zunächst in der ehemaligen Sammlung „Szikszai“ und wurden dann vom Museum in Zalău
übernommen. Es handelt sich um zwei Armringe und einen Beinring157.
Auch wenn keine Abbildungen von den Fundstücken vorhanden sind, ist dennoch bekannt, dass die Armringe querstrichverziert158 und geschlossen159 sind. Laut S. A. Luca und N. Gudea handelt es sich hingegen um
drei verzierte Bronzearmringe160.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
30. Ocna de Fier (Kr. Caraș-Severin)
Der Hortfund wurde 1890 im Steinbruch „Juliana“ entdeckt. Er beinhaltet einen Armring sowie 13 Armringfragmente, eine Zungensichel und einen Spiralbarren161.
Der Armring (Taf. 19/1) ist unverziert und hat, wie alle anderen Armringfragmente aus dem Depot, einen
D-förmigen Querschnitt. Von den 13 Fragmenten sind drei unverziert (Taf. 19/2–4) und zehn (Taf. 19/5–13)
weisen eine Verzierung aus Querstrichgruppen und Winkeln auf; eines dieser Fragmente ist leider verschollen162. Die Zungensichel ist gut erhalten (Taf. 19/14).
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
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Chidioșan 1977, 55-56; Kacsó 1989, 80; Hansen 1994, 585 Nr. 232.
Chidioșan 1977, 56; Kacsó 1989, 80.
Chidioșan 1977, 62.
Ebd. 56; Kacsó 1989, 80.
Kacsó 1995a, 15; Bader 2001, 17–18 Nr. 9; Kacsó 2007, 97; ders. 2011, 402.
Bader (2001, 18) bezeichnet die vier Rinfragmente bereits als Beinringe, Kacsó (1995a, 15; 2007, 97; 2011, 402) hingegen
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Kacsó 1995a, 15; ders. 2011, 402.
Lakó 1983, 82.
Ebd. 82.
Kacsó 2007, 97.
Luca/Gudea 2010, 77.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 100; ders. 1978, 123; Hansen 1994, 586; Bratu 2009, 314. Bei Bratu sind 24 Armringe und

nennt sie „Arm- oder Beinringfragmente“.

Fragmente davon erwähnt.
162 Petrescu-Dîmbovița 1977, 100; ders. 1978, 123; ders. 1998 Nr. 1635, 1686–1687, 1873–1878, 1997–2001, 2010.
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31. Otomani (Kr. Bihor)
Die Zusammensetzung dieses Hortfundes wurde von C. Kacsó anhand der Angaben bei I. Ordentlich
(1968) und Z. Nánási (1974) erstellt. In den Arbeiten von M. Petrescu-Dîmbovița (1977, 1978) und A. Mozsolics
(1973) wurden lediglich die Daten von I. Ordentlich übernommen163. Es ist nicht eindeutig, ob das Depot 1966
oder 1969 aufgefunden wurde. Sicher ist jedoch, dass es im Rahmen des Baus von Bewässerungsanlagen auf
dem Gelände „Cetatea de pământ“ entdeckt164. Das Depot setzt sich, laut C. Kacsó, aus den folgenden Objekten zusammen: 21 Scheiben, acht Knöpfe, drei Nadeln sowie 70 Spiralröhrchen.
Alle Bronzescheiben besitzen eine Öse auf der Unterseite (Taf. 20/1–22). Die acht Knöpfe haben eine abgetreppte Mitte und einen linsenförmigen Abschluss (Taf. 20/23–30)165. Eine der Nadeln weist einen Scheibenkopf sowie einen verzierten, verdickten Hals und eine Öse auf (Taf. 20/32), eine andere hat einen Kugelkopf
und ebenfalls einen verdickten Hals (Taf. 20/33)166. Von der letzten Nadel ist leider nur der Schaft erhalten,
jedoch weist er Querstrich-gruppen auf (Taf. 20/31)167. Weiter sind im Depot die Spiralröhrchen vorhanden
(Taf. 20/34–37).
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
32. Petea (Kr. Satu Mare)
Um die Ausdehnung einer bronzezeitlichen Siedlung im heutigen Dorf Petea erschließen zu können, waren Sondagen notwendig, die Ende des Jahres 1998 ein Hortfund ans Licht brachten. Anschließend fanden
Rettungsgrabungen statt, bei denen das Depot geborgen wurde. Der Hort lag an einer leicht erhöhten Stelle,
in der Nähe des alten Flußbettes des Erge. Vier Warzennadeln sind im Depot innerhalb der Siedlung deponiert
worden.
Die vier überlangen Nadeln weisen einen kugelförmigen Kopf auf, unter dem sich eine Scheibe befindet.
Drei Nadeln (Taf. 21/1–2, 4) besitzen eine Öse unterhalb der Warzen, zwei davon (Taf. 21/1–2) haben zusätzlich
unter dem Diskus eine Querrippenverzierung. Zwei Nadeln brachen bei der Bergung (Taf. 21/3–4)168. Alle
wurden senkrecht in den Boden gesteckt und ihre Enden sind intentionell verbogen169.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
33. Pojejena (Kr. Caraș-Severin)
Das Depot wurde auf einem hügeligen Gelände, ca. 8–9 km nördlich von Pojejena (am Donau-Ufer) zufällig beim Ackern entdeckt. Die Objekte sind im Frühling des Jahres 1988 ans Kreismuseum Reșița gelangt. Der
Hortfund beinhaltet: zehn Armringe und einen kleinen Ring170.
Alle Ringe sind oﬀen. Vier der Armringe weisen eine Querstrichgruppenverzierung auf mit verschiedenen
Mustern dazwischen: es sind wellenartigen Linien und zwei nebeneinander stehenden „Tannenzweigmuster“
zu sehen (Taf. 22/1–1a); ein weiterer Armring (Taf. 22/2–2a) trägt außer den Querstrichen lediglich ein „Tannenzweigmuster“; der dritte Armring (Taf. 22/3–3a) ist mit gegenübergestellten Querstrichgruppen versehen;
ein liegender „Tannenzweig“ ist ebenfalls zu erkennen. Der letzte Armring (Taf. 22/4–4a) hat eine komplexere
Verzierung aus Quer- und Schrägstrichgruppen mit dazwischenliegenden Mustern, die der Verzierung des
zuerst beschriebenen Armringes ähneln. Alle vier Ringe weisen einen runden, leicht D-förmigen Querschnitt

163 Kacsó 1995b, 93 Anm. 8. Weiter haben Hansen (1994) und Bratu (2009) die Daten von Petrescu-Dîmbovița übernom-

men.
164 Ordentlich 1968, 397; Mozsolics 1973, 166–167; Nánási 1974, 181; Petrescu- Dîmbovița 1977, 101; ders. 1978, 123; Bratu

2009, 318. Das Entdeckungsjahr 1969 erscheint lediglich bei Nánási.
165 Kacsó 1995b, 93 Anm. 8; für die Knöpfe siehe auch ebd. 116-117 Liste 6. Allerdings gehört wahrscheinlich die Scheibe

166
167
168
169
170

(Taf. 18/6), die bei Petrescu-Dîmbovița (1978) abgebildet ist, nicht zum Depot; er hat die Information von Ordentlich
(1968, Abb. 2/17) übernommen, der jedoch nur drei Knöpfe erwähnt (Ebd. 398); dabei handelt es sich um die Nr. 14,
15 und 16 auf Abb. 2, die Nr. 17 kommt im Text überhaupt nicht vor. Es könnte sich um einen Schreibfehler auf den
Abbildungen in der Arbeit von Ordentlich handeln oder die Nr. 16 und 17 bezeichnen vielleicht die Unter- und die
Oberseite eines einzigen Knopfes, analog zu den Nr. 14 und 15.
Ordentlich 1968, 398; Mozsolics 1973, 167; Petrescu-Dîmbovița 1977, 101; ders. 1978, 123.
Nánási 1974, 181.
Marta 2005, 75–77.
Ebd. 85.
Oprinescu 1990, 81; Hansen 1994, 587; Bratu 2009, 326.
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auf, ebenso wie ein weiterer Armring (Taf. 22/5–5a) mit falscher Torsion. Alle übrigen Armringe (Taf. 22/6–10)
sind tordiert und haben einen runden Querschnitt. Der kleinere Ring (Taf. 22/11) ist ebenfalls oﬀen, querstrichverziert und rund bis D-förmig im Querschnitt, seine Enden sind verjüngt und berühren sich171.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
34. Războieni-Cetate (Kr. Alba)
Weder der Entdeckungszeitpunkt noch die -umstände des Hortes sind überliefert. Das Depot beinhaltet
drei Armringe, zwei Beinringe, drei Ringe und drei Nadeln172. Eine mögliche Lanzenspitze wurde diesem Depot
ebenfalls zugeordnet, bei der es sich allerdings um einen Lanzenschuh bzw. eine Wurfgeschoßspitze handelt.
Dieser Fund datiert laut T. Soroceanu in die römische Kaiserzeit und gehört somit nicht zum Depot173.
Alle drei Armringe haben einen runden Querschnitt, einer davon (Taf. 23/1) ist mit Querstrichgruppen,
mehrlinigen Kreuzen sowie Fransen verziert; die anderen zwei (Taf. 23/2–3) haben überlappende Enden und
sind unverziert174. Erwähnenswert ist hier, dass in der Arbeit von M. Petrescu-Dîmbovița (1998) die beide
Armringe mit überlappenden Enden nicht erscheinen, stattdessen sind drei andere Ringe diesem Depot zugeordnet175, die bei älteren Arbeiten von ihm (1977, 1978) fehlen. Die beide Beinringe (Taf. 23/4–5) wurden erst
1998 von ihm als solche bezeichnet176, bei allen anderen hier zitierten Autoren sind sie als Armringe geführt.
Sie tragen keine Verzierung und weisen einen runden Querschnitt auf. Alle drei Ringe (Taf. 23/6–8) sind geschlossen und unverziert, mit einem runden Querschnitt, wobei einer (Taf. 23/6) etwas kleiner ist als die anderen beiden177. Eine der Nadeln (Taf. 23/9) weist einen verdickten und verzierten Hals auf, eine weitere Nadel
(Taf. 23/10) ist mit einem Scheibenkopf versehen sowie einer Öse und die letzte Nadel (Taf. 23/11) hat einen
kugeligen Kopf178.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
35. Sânnicoară (Kr. Bistrița-Năsăud)
Der Hortfund besteht aus zwei oﬀenen und verzierten Armringen, die leider nicht abgebildet wurden. Weitere Angaben zum Depot sind leider fehlerhaft179.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
36. Sânnicolau de Munte (Kr. Bihor)
Die Objekte aus diesem Depot wurden 1942 zufällig beim Ackern auf der Flur „Coasta Măturii“/„La
Mătură“ entdeckt. Der Hortfund beinhaltet 13 Anhänger180. Laut M. Petrescu-Dîmbovița wurden die Funde in
einem Tongefäß deponiert, das allerdings verschollen ist181. C. Kacsó behauptet, dass dies eher unwahrscheinlich ist182, da Z. Nánási eine relativ lange
Zeit am Museum von Săcueni tätig war und das Tongefäß bei der Erstvorlage des Depotfundes nicht erwähnt hat. Andererseits meint Z. Nánási, dass weitere Schmuckstücke zusammen mit den Anhängern gefunden wurden, die aber inzwischen verloren gegangen sind183.
Bei den vorhandenen Objekten handelt es sich um 13 halbmondförmige, durchbrochen gearbeitete Anhänger, sog. Lunulae (Taf. 24/1–13). Z. Nánási hat sie in drei Gruppen unterteilt: 1) sechs Anhänger gehören
dem Typ mit drei Armen sowie verlängertem, rippenverziertem Stiel an (Taf. 24/8–13); 2) fünf weitere (Taf.
24/3–7) haben ebenfalls drei Arme, ihr Stiel ist hingegen kurz und an den Enden leicht verdickt und lediglich

171
172
173
174
175
176
177
178
179
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181
182
183

Oprinescu 1990, 81–82.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 104; ders. 1978, 126; Hansen 1994, 588; Bratu 2009, 330.
Soroceanu 1998, 245.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 104; ders. 1978, 126. Für den verzierten Armring siehe auch ders. 1998 Nr. 386.
Ders. 1998 Nr. 619, 1571, 1958.
Ebd. Nr. 430, 430 A.
Ebd. 189 Nr. 2389–2391.
Ders. 1977, 104; ders. 1978, 126.
Kacsó 2007, 97.
Nánási 1974, 183; Petrescu-Dîmbovița 1977, 107; Bader 1978, 128; Bratu 2009, 336; Kacsó 2009, 167.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 107.
Kacsó 2009, 167.
Nánási 1974, 183.
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zwei davon haben einen komplett rippenverzierten Stiel (Taf. 24/6–7); 3) die letzten zwei sind wie die vorherigen fünf, haben aber nur zwei Arme (Taf. 24/1–2)184.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești185.
37. Sânnicolau Român II (Kr. Bihor)
Leider sind keine Informationen bezüglich des Datums und des genaueren Ortes der Entdeckung dieses
Depots bekannt. Es beinhaltet: zwei Armringfragmente, ein Spiralarmringfragment, ein Fragment einer Handschutzspirale sowie ein Nadelfragment186.
Beide Armringfragmente187 (Taf. 24/14–15) haben einen D-förmigen Querschnitt, dabei ist einer davon mit
Querstrichgruppen versehen (Taf. 24/14–14a)188. Bei M. Petrescu-Dîmbovița wird sowohl das verzierte Armringfragment als auch das Spiralarmringfragment (Taf. 24/16) nicht erwähnt189. Beim Handschutzspiralenfragment (Taf. 24/17) handelt es sich um eine verzierte Spiralscheibe mit einem Knopf in der Mitte190. Das Nadelfragment wurde nicht abgebildet, es soll aber laut M. Petrescu-Dîmbovița einen verzierten Scheibenkopf
aufweisen191.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
38. Șimleu Silvaniei III (Kr. Sălaj)
Auch vom Depot Șimleu Silvaniei III sind keine Angaben zum Zeitpunkt sowie zu den Umständen der
Auﬃndung vorhanden. Der Hortfund besteht aus vier Armringen, die sich in einer privaten Sammlung befinden192. Abbildungen sind leider nicht vorhanden.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
39. Ticvaniu Mare (Kr. Caraș-Severin)
Der Hort ist 1979 an der Stelle „Andree“ zutage gekommen. Er beinhaltet: vier Armringe, vier Armbergen,
ein Halsring sowie ein Lappenbeil193.
Alle vier Armringe sind massiv mit abgerundeten verjüngten Enden und einem D-förmigen Querschnitt.
Einer davon trägt als Verzierung schraﬃerte Rhomben sowie Querstrichgruppen (Taf. 25/1). Die anderen drei Armringe sind mit Querstrichgruppen und parallelen Linien verziert, die die Buchstaben „V“ und
„W“ bilden (Taf. 25/2–4); letzterer (Taf. 25/4) weist zusätzlich Zickzacklinien auf. Die Armbergen sind alle
quer- und schrägstrichverziert und lassen sich in zwei kleinere (Taf. 25/7–8) und zwei größere Exemplare
(Taf. 25/5–6) aufteilen. Drei der Handschutzspiralen sind mit einem Knopf versehen, an dem je ein sanduhrförmiges Anhänger angebracht wurde (Taf. 25/5–7). Die Anhänger der zwei größeren Armbergen sind
bezüglich ihrer Form und Verzierung gleich194. Wahrscheinlich war die vierte Handschutzspirale ebenfalls mit
einem Knopf und dem entsprechenden Anhänger versehen195. Der Halsring (Taf. 25/9) hat einen runden Querschnitt und verjüngte, nach außen gebogene Enden. Seine Verzierung besteht aus Querstrichgruppen, Zick-

184 Ebd. 183.
185 Dieser Hortfund wurde von den hier zitierten Autoren in den jüngeren Horizont eingestuft, allerdings kommen die
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191
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halbmondförmigen Anhänger ebenfalls in der älteren Stufe vor und da keine weiteren Objekte vorhanden sind, die
jünger datieren, wurde er hier folglich in dem Zeithorizont Uriu-Domănești eingeordnet; siehe dazu ebenfalls Kacsó
1995b, 108 sowie die Ausstattungstabelle (Tab. 8).
Petrescu-Dîmbovița 1977, 68–69; ders. 1978, 106; Hansen 1994, 590; Bratu 2009, 336.
Einer von den Fragmenten wurde von Petrescu-Dîmbovița (1998, 145 Nr. 1659) nicht unbedingt als Armring bezeichnet.
Bei Petrescu-Dîmbovița (1977, 69; 1978, 106) sind beide Fragmente als verziert beschrieben.
Petrescu-Dîmbovița 1998, 212.
Ebd. 33 Nr. 164.
Ders. 1978, 106; Hansen 1994, 590.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 151 (hier unter Șimleu Silvaniei IV); Lakó 1983, 86 Nr. 71 d; Kacsó 2007, 97; Luca/Gudea
2010, 107 m.
Săcărin 1981, 97–98; Kacsó 1989, 81; Hansen 1994, 591; Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 160 A–D, 1725, 1734–1736; Bratu
2009, 357.
Săcărin 1981, 97–98; Kacsó 1989, 81; Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 160 A–D, 1725, 1734, 1736.
Kacsó 1989, 81.
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zackmuster sowie kleinen V-förmigen Linien196. Das Lappenbeil (Taf. 25/10) ist auf den Lappen mit Rippen
versehen197.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
40. Tiream (Kr. Satu Mare)
Das Depot wurde 1958 an der Stelle „Tăul Hodos“ entdeckt und besteht aus zwei Beinringen198.
Beide Ringe sind oval mit einem D-förmigen Querschnitt. Einer (Taf. 26/2) trägt als Verzierung gekerbte
Zickzackmuster sowie zwei gekerbte Rippen an den Enden. Der zweite Beinring (Taf. 26/1) weist größere und
kleinere Bogenbänder sowie Fransen auf199.
Datierung: Zeithorizont Cincu-Suseni.
41. Ulciug (Kr. Sălaj)
Die Objekte aus diesem Depot wurden an der Fundstelle „Fundul Șanțului“ entdeckt. Weitere Informationen bezüglich dazu sind leider nicht vorhanden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um mehrere bronzene
Ringe (Arm-/Beinringe?) handelt200.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
42. Vadu Izei (Kr. Maramureș)
Im Sommer 1968 wurde das Depot beim Kiesabbau, ca. 5–6 km südwestlich der Gemeinde, an der Stelle
„La Căitar“, auf dem Hügel „Brânduș“ entdeckt. Die Objekte lagen 50 cm tief im Boden zwischen Andesitsteinen. Der Hortfund setzt sich aus 12 Armringen zusammen201.
Alle Armringe sind massiv mit einem runden Querschnitt. Elf sind mit verjüngte Enden gefertigt, allein
einer (Taf. 26/13) ist geschlossen. Sechs der Armringe weisen eine Querstrichverzierung auf (Taf. 26/3–8), drei
weitere Ringe sind mit Querstrichgruppen und dazwischen mit schraﬃerten Dreiecken verziert (Taf. 26/9–11).
Die folgenden zwei (Taf. 26/12–13) tragen als Dekor zwei gegenüberstehende Reihen von schraﬃerten Dreiecken, deren Spitzen mit Punkten versehen sind, sowie Querstrichgruppen. Auf einem der beiden Armringe
(Taf. 26/12) sind die Dreiecke durch zwei parallele Linien getrennt, in deren Mitte eine Punktreihe verläuft.
Als einziger ist der letzte Ring (Taf. 26/14) mit kreuzschraﬃerten Feldern verziert202.
Datierung: Zeithorizont Uriu-Domănești.
5. Zur Deutung der Objekte
5.1. Armringe und weitere Armschmuckformen
Da 33203 der insgesamt 42 hier behandelten Depots Armringe beinhalten204 (siehe auch Tab. 8), wurde versucht Kombinationsgruppen der Verzierungen auf den Ringen zu erstellen. Es sind drei größere Gruppen
entstanden: die Verzierungen der Stufe Uriu-Domănești (Tab. 1), die Verzierungen der Stufe Cincu-Suseni
(Tab. 2) und die Verzierungen, die sowohl dem Horizont Uriu-Domănești als auch dem Horizont Cincu-Suseni angehören (Tab. 3)205.

196 Săcărin 1981, 97.
197 Ebd. 98.
198 Petrescu-Dîmbovița 1977, 113; ders. 1978, 131; Hansen 1994, 592; Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 1869, 1902; Bratu 2009,

199
200
201
202
203
204
205

358. In der Arbeit von Petrescu-Dîmbovița (1998) wurden die Ringe den Beinrigen zugeordnet, in allen anderen Werke sind sie unter Armringe zu finden.
Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 1869, 1902.
Lakó 1983, 90; Kacsó 2007, 97; Luca/Gudea 2010, 117.
Nistor/Vulpe 1970, 623; Petrescu-Dîmbovița 1977, 72; Kacsó 1995a, 18; ders. 2007, 97; Bratu 2009, 365; Kacsó 2011,
560–561.
Nistor/Vulpe 1970, 623–624; Petrescu-Dîmbovița 1998 Nr. 302–303, 319, 336–337, 577, 651, 971–972, 1000–1001, 2414;
Kacsó 2011, 560–561.
Das Depot von Ulciug wurde hier nicht mitgezählt, da es nicht eindeutig ist, ob die Ringe aus dem Depot Armringe
sind.
Siehe zur Häufigkeit von Armringen in Depots der älteren Urnenfelderzeit aus dem Obertheissgebiet (Vachta 2008,
88, 112–113).
Die nicht abgebildeten Armringe sowie diejenigen von Bogata de Jos I (aufgrund der nicht sicheren Daten zum Aussehens der Armringe, siehe Kap. 4, Nr. 6) wurden sie aus den Tabellen ausgeschlossen.
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Bei den Armringen der Stufe Uriu-Domănești haben sich vier verschiedene Verzierungsgruppen ergeben
(Tab. 1), die in elf Depots auftreten. Die dritte (von links nach rechts) wurde weiter unterteilt, da bei der Verzierungsvariante „a” vor sowie nach den Querstrichgruppen Punktreihen auftreten (siehe Taf. 13/8–8a), während sie bei der Verzierungsvariante „b” fehlen (siehe Taf. 26/12–13). Allerdings sind sich die Verzierungen
sehr ähnlich. Wie man anhand der Tabelle erkennen kann, sind die komplett querstrichverzierten Armringe
am beliebtesten. Sie kommen lediglich im Norden des Arbeitsgebietes vor (Karte 2206). Die zweite Verzierung
aus Tabelle 1 (die blauen Quadrate auf Karte 2) setzt sich räumlich von den anderen drei ab, sie kommt westlich bzw. südlich des Verbreitungsgebietes der anderen drei Verzierungsgruppen vor.
Im Horizont Cincu-Suseni erscheint lediglich eine einzige Verzierung, die aus Querstrichgruppen und
Winkeln besteht und in zwei Depots vertreten ist (Tab. 2). Allerdings wurde sie weiter unterteilt. Bei der
Verzierungsvariante „b” sind Fransen auf dem äußersten Winkel sowie mehrere kleinere Winkel („liegender
Tannenzweig”) an den Enden der Ringe zu erkennen (siehe Taf. 22/3–3a). Jedoch sind die kleineren Winkel
kein starkes Argument für die Unterteilung, zumal die Armringe mit der Verzierungsvariante „a” lediglich
fragmentarisch erhalten sind (siehe Taf. 19/5–13). Die zwei Depots treten im Süden des Arbeitsgebietes auf
(Karte 2, gelbe Kreise).
Betrachtet man Tabelle 1 und 2, so ist ein großer Unterschied bezüglich der Anzahl der verschiedenen Verzierungen sowie der Depots zu erkennen. Allerdings sind 32 der insgesamt 42 hier behandelten Depots der
Stufe Uriu-Domănești zugeordnet und die zehn verbliebenen dem Horizont Cincu-Suseni. Erwähnenswert
ist, dass aus dem Horizont Uriu-Domănești sieben Depots keine Armringe beinhalten (Cubulcut, Giula, Minișu de Sus, Mișca, Otomani, Petea, Sânnicolau de Munte), in dem anderen Horizont hingegen ist nur das von
Tiream ohne Armringe, das jedoch aus zwei Beinringen besteht, die wiederum Teil des Ringschmucks sind.
In Tabelle 3 sind sechs verschiedene Verzierungsgruppen erkennbar, bei denen vier in jeweils zwei Varianten unterteilt sind, sowie eine siebte Gruppe für die unverzierten Armringe. Variante „a” bezeichnet dabei
die Stufe Uriu-Domănești, Variante „b” die Stufe Cincu-Suseni. Die erste Verzierung in der Tabelle besteht aus
Querstrichgruppen, dabei sind bei der Verzierungsvariante „b” die Querstriche kürzer bzw. nicht komplett
durchgezogen (siehe Taf. 4/1–2; Taf. 14/2). Die zweite Verzierungsgruppe definiert sich über Querstrichgruppen und Tannenzweigmuster, die bei der Verzierungsvariante „a” immer hintereinander dargestellt sind,
während bei der Verzierungsvariante „b” die Fläche neben dem Tannenzweigmuster unverziert ist. Das dritte
Muster aus der Tabelle wurde nicht weiter unterteilt und setzt sich aus Querstrichgruppen und schraﬃerten
Dreiecke mit zueinander ausgerichteten Spitzen zusammen. Die vierte Verzierungsgruppe besteht aus Querstrichgruppen und mehrlinige Kreuzen, wobei bei Verzierungsvariante „b” Fransen auf den äußersten Strichen sowohl der Querstrichgruppen als auch der Kreuze angebracht wurden. Das kennzeichnende Merkmal
der folgenden Verzierungsgruppe ist ein „X”, das auf den Armringen nahe den Enden (jedenfalls nicht in der
Mitte) vorkommt (siehe Taf. 4/7; Taf. 13/3). Beim letzten Muster aus dieser Tabelle handelt es sich um schraffurgefüllte Dreiecke oder Trapeze. Allerdings ist hier festzuhalten, dass die Verzierung der Armringe von
Agrieș, im Gegensatz zu jenen von Cheile Vârghișului II, nicht separat gezeichnet wurde (siehe Taf. 1/1–2 und
Taf. 10/1, 3–4), weshalb nur zu vermuten bleibt, dass sie eine ähnliche Verzierung haben wie die Armringe
von Cheile Vârghișului II. Als letztes folgen die unverzierten Armringe.
Fransen sind ein Verzierungselement, das jeweils nur in der vierten Verzierungsgruppe, Variante „b”, also
im Horizont Cincu-Suseni vorkommt (vgl. Tab. 2,3). Ein Beispiel dafür ist der Beinring von Tiream (Taf. 26/1).
Allerdings erscheint dieses Motiv auf einem der Armringe von Cehăluț I (Taf. 8/9) und taucht somit bereits im
Horizont Uriu-Domănești auf. Beliebt werden die Fransen angeblich erst in der Stufe Cincu-Suseni. Weiterhin
ist auf der Verbreitungskarte 3 das Vorkommen der Armringe mit dem „X”-Motiv (die fünfte Verzierungsgruppe in Tab. 3; auf der Karte mit orange gekennzeichnet) zusammen mit querstrichverzierten Armringen
(erste Verzierungsgruppe in Tab. 3; auf der Karte mit rosa gekennzeichnet) auﬀälig. Weiterhin ist die Konzentration der querstrichverzierten Armringe im Nordwesten zu erkennen sowie die relativ östliche Verbreitung
der Armringe mit der sechsten Verzierungsgruppe (weiße Symbole auf der Karte).

206 Der genaue Entdeckungsort des Depots von Maramureș III (Nr. 21) ist nicht bekannt, allerdings wurde es im Kreis

Maramureș kartiert (ebenso bei allen anderen Karten), das gleiche gilt ebenfalls für Maramureș I (Nr. 20).
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Allerdings kommen in den Depots ebenfalls Armringe mit singulären Verzierungen vor. Ein Beispiel wäre
der Hortfund von Agrieș, in dem drei solch individuelle Verzierungen vertreten sind (Taf. 1/6–7); ein weiteres
Beispiel ist ein Armring von Bicaci (Taf. 5/3–3a) sowie ein anderer von Cugir II (Taf. 13/2). Der gerippte Goldarmring von Meseșenii de Sus (Taf. 17/1) ist eine weitere Ausnahme; dieses Depot ist das einzige, welches
einen Goldobjekt beinhaltet207. Die zwei Armringe von Balc (Taf. 3/2) und Cehăluț I (Taf. 8/9) haben ähnliche
Verzierungen aus mehrlinigen „X“-Motiven, jedoch sind in den Darstellungen Abweichungen erkennbar. Ein
weiterer Armring von Cehăluț I (Taf. 8/6) hat ebenfalls kein Gegenstück hinsichtlich des Dekors, allerdings
treten ähnliche Punktreihen auf dem Armring von Dobrocina I (Taf. 13/8–8a) auf, wobei sie bei letzterem hingegen quer dargestellt sind. Außerdem ist ein Armring aus Cheile Vârghișului II (Taf. 10/2) zu erwähnen, ein
weiterer aus Foieni II (Taf. 14/1), der Armring von Lugoj (Taf. 16/1), die drei glatten Armringe von Pojejena
(Taf. 22/1, 4–5) sowie die vier Armringe von Ticvaniu Mare (Taf. 25/1–4). Tordierte Armringe (Taf. 22/5–10)
treten nur im Depot von Pojejena auf.
Die meisten Armringe weisen einen runden Querschnitt auf (Tab. 4)208, die hauptsächlich im Norden des
Arbeitsgebietes vorkommen (Karte 4, rote Symbole). Häufig vertreten ist ebenfalls ein D-förmiger Querschnitt, der im Süden und Westen des Gebietes zu finden ist (Karte 4, grüne Symbole). Die Armringe mit
ovalem oder rautenförmigem Querschnitt sowie jene mit einer gewölbten Aussen- und einer winkelförmigen
Innenseite sind weniger vertreten und kommen im Untersuchungsgebiet relativ verstreut auf (Karte 4), wobei
bei den letzteren eine westliche Verbreitung zu erkennen ist. Ferner ist zu erwähnen, dass alle Armringe oﬀen
sind, bis auf die beiden geschlossenen Armringe von Năpradea209.
Außer den Armringen erscheinen gelegentlich in verschiedenen Depots weitere Schmuckstücke, die ebenfalls dem Armschmuck zugeordnet werden können. Die beiden Armbandfragmente von Hărău (Taf. 15/2–3)
sind die einzigen Armbänder aus den hier bearbeiteten Depots. Die beiden Armmanschetten von Cehăluț I
(Taf. 8/10–11) sind ebenfalls Einzelstücke. Weiter gibt es ein einziges Spiralarmringfragment (Taf. 24/16) aus
dem Depot von Sânnicolau Român II. Letztlich kommen insgesamt zehn Handschutzspiralen aus vier Depots
vor (davon sind sechs fragmentarisch erhalten). Der Hortfund von Balc beinhaltet drei Handschutzspiralenfragmente (Taf. 3/3–4), weitere zwei Fragmente sind im Depot von Căpleni I zu finden (Taf. 7/7–8), aus Sânnicolau Român II stammt ein weiteres Fragment (Taf. 24/17) und die letzten vier Handschutzspiralen sind ganz
erhalten (Ticvaniu Mare: Taf. 25/5–8). In zwei Fällen kommen sie paarig vor (Căpleni I und Ticvaniu Mare).
Laut G. Schumacher-Matthäus treten die Handschutzspiralen in den Hortfunden der Kosziderzeit (Bz B) paarig auf und sind meistens mit Bestandteilen der Frauentracht vergesellschaftet210. Das Hauptverbreitungsgebiet der Handschutzspiralen liegt im Nordwesten, außerdem erscheinen sie ebenfalls in einem Depot aus dem
Südwesten des Gebietes (Karte 7).
Zur Funktion der Handschutzspiralen211 werden im Folgenden einige Überlegungen angestellt. Sie wurden am Ober- oder am Unterarm getragen212 und dienten vermutlich als „Schutzwaﬀe“213. Da sie mehrmals
zusammen mit Waﬀen vorkommen würde dies für männliche Träger sprechen214. Allerdings treten die Handschutzspiralen ebenfalls mit weiblichen Schmuckstücken – vor allem Armringen – auf, so auch in den vier
oben bereits erwähnten Depots215. Außerdem werden die Handschutzspiralen von S. Hansen nicht ausschießlich den Männern zugeschrieben216. Ferner werden sie von T. Kemenczei als Rangabzeichen gedeutet, wie

207 Die symbolische Verbindung zwischen Gold und Sonnenglanz wäre hier anzumerken (Hansen 1994, 299–301).
208 Bogata de Jos I wurde hier nicht ausgeschlossen, da konkrete Angaben zum Querschnitt der Armringe vorhanden

sind.
209 Jedenfalls ist hier festzuhalten, dass bei einigen Depots solche Daten nicht übermittelt wurden (Cireșoaia II/III, Cizer,

Maramureș I, Meseșenii de Sus, Șimleu Silvaniei III, Ulciug).
210 Schumacher-Matthäus 1985, 120.
211 Für die verschiedene Bezeichnungen siehe näher bei Petrescu-Dîmbovița 1998, 29.
212 Andere Interpretationen bezüglich der Trageweise wurden ebenfalls versucht: Mozsolics 1985, 29; Schumacher-Mat-

thäus 1985, 120–122.
213
214
215
216

Bei Mozsolics (1985, 24) werden die Handschutzspiralen den „Schutzwaﬀen“ zugeordnet.
Schumacher-Matthäus 1985, 119; Vachta 2008, 39.
Siehe ebenfalls bei Schumacher-Matthäus 1985, 124.
Hansen 1994, 278.
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die Diademe und Armspiralen mit Spiralscheiben. Seiner Meinung nach sind sie für praktische Zwecke nicht
geeignet, da sie eigentlich zum Tragen zu unbequem sind217. Stattdessen könnten sie bei zeremoniellen Anlässe getragen worden sein218. T. Bader führt für die Handschutzspiralen mehrere Deutungen an: einerseits als
Schutzwaﬀe im Kampf oder als Verzierung für den Arm und andererseits als soziales Zeichen für die Oberschicht oder als kriegerisches Zeichen219. Die sanduhrförmigen Anhänger auf den Handschutzspiralen von
Ticvaniu Mare (Taf. 25/5–7) werden hingegen der weiblichen Sphäre zugeordnet (siehe unten).
5.2. Beinringe und weitere Ringe
Nahezu alle Beinringe aus den Depots sind unverziert und sowohl in der Stufe Uriu-Domănești als auch in
Cincu-Suseni anzutreﬀen (Tab. 5220). Die beiden verzierten Beinringe von Tiream bilden jedoch eine Ausnahme. Die Beinringe kommen relativ verstreut vor, allerdings ist eine Konzentration im Norden des Untersuchungsebietes zu erkennen (Karte 5). Die meisten Beinringe sind mit einem runden Querschnitt gefertigt und
haben eine östliche/nordöstliche Verbreitung. Die Beinringe mit ovalem Querschnitt sind seltener vertreten
und kommen immer mit Beinringen, die einen runden Querschnitt besitzen, vor. Beinringe mit D-förmigem
sowie rautenförmigem Querschnitt treten lediglich einmalig auf und sind westlich des Hauptverbreitungsgebietes der Beinringe zu finden (Karte 5) ebenso wie die Armringe mit D-förmigen Querschnitt (Karte 4).
Alle Beinringe sind oﬀen, außer zwei Beinringe aus dem Depot von Moisei (Taf. 18/14–15) und drei aus
Cheile Vârghișului II (Taf. 10/5–7).
Neben den Arm- und Beinringen kommen weitere nicht näher bestimmbare Ringe vor, wie das Ringfragment von Cizer (nicht abgebildet), der kleinere Ring von Pojejena (Taf. 22/11) und die drei geschlossene Ringe
von Războieni-Cetate (Taf. 23/6–8). Bei den Depots von Cheile Vârghișului II (Taf. 10/8) und Ulciug (nicht
abgebildet) ist es nicht mit Sicherheit feststellbar, ob es sich um Armringe handelt.
Ein singuläres Stück ist der Halsring (Taf. 25/9) aus dem Depot von Ticvaniu Mare aus dem Süden des
Gebietes.
5.3. Anhänger, Spiralröhrchen und Kettengehänge
Es lassen sich drei Gruppen von Anhängern unterscheiden (Tab. 6221). Alle Anhängerformen sind Kennzeichen des Horizontes Uriu-Domănești, bis auf die drei sanduhrförmigen Exemplare von Ticvaniu Mare, die jedoch an die Handschutzspiralen angehängt sind. Zu bemerken ist das Vorkommen der Anhänger zusammen
mit Spiralröhrchen, beide jeweils in größerer Menge. Betrachtet man die Verbreitungskarte (Karte 6), so ist
das Hauptverbreitungsgebiet dieser Gegenstände im Westen gut erkennbar222. Weiterhin ist das gemeinsame
Vorkommen der Objekte innerhalb derselben Depots zu beachten: die Gürtel sind stets mit Anhängern kombiniert, sowie alle Knöpfe zusammen mit den Scheiben auftreten.
Anhand des Beispiels von Mișca kommt C. Kacsó zum Schluss, dass die sanduhrförmigen Anhänger und
die Spiralröhrchen zusammen als Schmuck am Hals getragen wurden223, die Kombination der halbmondförmigen Anhänger mit Spiralröhrchen spricht wahrscheinlich für eine ähnliche Trageweise (mehr dazu siehe
unten). An Handschutzspiralen angehängte Exemplare stellen eine Ausnahme dar, da sie nur in Ticvaniu
Mare (Taf. 25/5–7) vorkommen224. Es ist jedenfalls eindeutig, dass die sanduhr-225 sowie die halbmondförmi-

217 Kemenczei 1965, 113. Als Rangabzeichen werden sie ebenfalls bei Vachta (2008, 39, 48) interpretiert, hier werden je-

doch eindeutig die Männer als Träger bevorzugt.
218 Schumacher-Matthäus 1985, 122.
219 Bader 1972, 90.
220 Aufgrund nicht vorhandener Daten, sind die Angaben aus dieser Tabelle für die Depots von Bogata de Jos I, Mara-

mureș I sowie Năpradea in Klammern gesetzt.
221 Der Spiralbarren von Ocna de Fier wurde für die Tabelle nicht beachtet, da es nicht eindeutig ist, ob es sich um einen

Spiralröhrchen handelt.
222 Zur Verbreitung der sanduhrförmigen Anhänger im Karpatenbecken siehe Kacsó 1989, 86; ders. 1995b, 98 sowie zur

Verbreitung der halbmondförmigen Anhänger ders. 2009, 169. Das Vorkommen von Amulettschmuck (mehr dazu
siehe unten) im Crișana-Gebiet wurde ebenfalls von Hansen (1994, 356) bemerkt.
223 Kacsó 1989, 87.
224 Ebd. 87.
225 Mozsolics 1985, 62–63; Kacsó 1989, 87; ders. 1995b, 99.
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gen226 Anhänger zur Frauentracht gehört haben. Die erstgenannten werden außerdem als Amulette interpretiert227, da sie meistens als Beigabe in Frauen- und Kindergräbern der Bronze- und Eisenzeit zu finden sind228.
Ihnen wird aufgrund der Ähnlichkeit zum „Doppelaxtmotiv“ ein besonderer Symbolcharakter zugeschrieben229. Dieser Symbolcharakter wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie Teil der Motivik auf
den Gürtelblechen sind230. Die halbmondförmigen Anhänger (sog. Lunulae) sind in der Literatur auch unter
den Bezeichnungen „Nadelschützer“, „-schoner“ oder „-halter“ zu finden, da sie manchmal auf Nadelspitzen
aufgeschoben waren. C. Kacsó und W. A. v. Brunn sprechen sich dennoch dafür aus, dass sie eher zu den Anhängern gehören231. Außerdem werden die halbmondförmigen Anhänger jüngst als abstrahierte Hörnersymbole bzw. Symbole mit religiöser Bedeutung interpretiert232. Über die Tragweise der kegelförmigen Anhänger
lassen sich keine sicheren Aussagen treﬀen. C. Kacsó schließt sich hier mehreren Kollegen an, die sich für eine
Deutung dieser Anhänger als Brust- und/oder Halsschmuck aussprechen233.
Die Funktion der Kettengehänge wurde im Laufe der Zeit unterschiedlich gedeutet. Einerseits werden
die Kettengehänge als Teil des Pferdegeschirrs interpretiert, andererseits als zur Tracht gehörige Kultgegenstände. C. Kacsó ist – aufgrund der nicht vorhandenen archäologischen Beweise für die Interpretation als
Pferdegeschirr und aufgrund des symbolischen Charakters der Gehänge – der Meinung, dass sie für religiöse
Anlässen bestimmt waren234. Für eine Deutung als Trachtzubehör steht weiterhin S. Hansen235.
5.4. Knöpfe und Scheiben
Die Funktion der Knöpfe und Scheiben als Gewandschmuck ist relativ eindeutig, vor allem bei Exemplaren, die eine Öse aufweisen236. Jedoch sind die Scheiben gelegentlich unter der Bezeichnung „Phaleren“ geführt, die für eine Funktion als Pferdegeschirrschmuck sprechen. Laut A. Mozsolics ist die Zuordnung vieler
Objekte schwierig237.
5.5. Perlen
Perlen treten in den hier erwähnten Schmuckdepots nicht häufig auf, sie kommen lediglich in zwei Depots
aus dem Horizont Uriu-Domănești vor (siehe Karte 7, grüne Symbole). Eine spiralförmige Perle liegt aus dem
Hortfund von Bicaci vor und das Depot von Dobrocina I beinhaltet mehrere Glasperlen238. Laut A. Mozsolics
könnten viele Perlen durch die zufällige Entdeckung der Depots übersehen worden sein239. Angesichts ihrer
Seltenheit sollten die Perlen (z. B. aus Glas) zu den wertvollen Objekten gezählt werden240.
5.6. Gürtel
Zwar kommen die Bronzeblechgürtel häufig in Transsilvanien vor241, sind aber im Arbeitsgebiet nur in
zwei Depots vertreten. Zum einen handelt es sich um zwei unverzierte Fragmente von zwei Gürteln aus dem
Depot von Cehăluț I (Taf. 8/13–14) und zum anderen um zwei fragmentarisch erhaltene Gürtel von Giula, einer von beiden ist verziert (Taf. 14/7a–b). In Osteuropa sind die Bronezblechgürtel ausschließlich in Depotfun-

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Mozsolics 1985, 62–63.
Kossack 1954, 18, 40, 97. Mehr zu diesen Anhänger siehe bei Hansen 1994, 241–245; 252.
Hansen 1994, 266.
Chidioșan 1977, 67–68; Kacsó 1989, 87; ders. 1995b, 99. Mehr zum Doppelaxtmotiv siehe bei Hänsel 1997, 19.
Hansen 1994, 241.
V. Brunn 1968, 72 Anm. 5; Kacsó 1995b, 100. Weiter bei Hansen 1994, 261.
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Ders. 1995b, 101.
Kacsó 1995b, 97.
Hansen 1994, 251.
Siehe unter anderem bei Schumacher-Matthäus 1985, 99.
Mozsolics 1973, 75; dies. 1985, 55.
Die Bernstein- sowie die Glasperlen sollen einen apotropäischen Charakter haben (Hansen 1994, 266).
Mozsolics 1985, 61.
Hansen 1994, 299.
Mozsolics 1985, 59; Hansen 1994, 239–240.
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den anzutreﬀen und sind meistens unvollständig. Das Dekor ist gepunzt242, wie auf den Fragmenten von Giula zu sehen ist. S. Hansen ordnet den verzierten Gürtel von Giula anhand des Ornaments zu den Blechgürteln
mit schildförmigen Motiven bzw. mit Darstellungen von sanduhrförmigen Anhängern (siehe Taf. 14/7a)243.
Die Gürtel und die Amulettsymbole sind deshalb eng miteinander verbunden. Bei der Betrachtung der Verbreitung ist S. Hansen unter anderem zu der Annahme gelangt, dass die Gürtel mit Anhängermotiven nicht
zusammen mit den plastischen Anhänger erscheinen, allerdings bezieht er sich dabei nur auf Hortfunde244.
Dieser Hypothese entsprechend ist auch im Depot von Giula kein sanduhrförmiger Anhänger vorhanden,
sondern sie treten nur als Motive auf dem Gürtel auf (vgl. Tab. 6 sowie Karte 6).
5.7. Nadeln
Lediglich sechs der hier bearbeiteten Depots beinhalten Nadeln. Dies deckt sich mit der Feststellung von
S. Hansen bezüglich der seltenen Erscheinung von Nadeln im Karpatenbecken bzw. in Transsilvanien245. Ein
Beispiel hierfür ist das Depot von Balc mit einer Kugelkopfnadel mit verdicktem Schaft (nicht abgebildet);
als nächstes sind die drei Nadeln von Cizer zu erwähnen, die infolge der fehlenden Abbildungen sowie der
unzureichenden Beschreibungen typologisch nicht näher eingeordnet werden können246. Weitere drei Nadeln
kommen im Depot von Otomani vor, bei denen es sich um eine Scheibenkopfnadel mit verdicktem, verziertem
Schaft und Öse (Taf. 20/32) sowie um eine Nadel mit kugelförmigem Kopf und ebenfalls verdicktem Schaft
(Taf. 20/33) handelt; die letzte Nadel ist lediglich fragmentarisch erhalten, weist aber laut der Beschreibungen
Querstrichgruppen auf (Taf. 20/31). Ferner beinhaltet das Depot von Petea vier Warzennadeln (Taf. 21/1–4).
Petea stellt aufgrund seiner homogenen Zusammensetzung (nur Nadeln) eine Ausnahme dar. Die Warzennadeln sind typisch für die Noua-Kultur (östlich der Karpaten), erscheinen jedoch durchaus auch im westlichen
Karpatengebiet247. Weitere drei Nadeln finden sich in dem Depot von Războieni-Cetate; eine davon weist
einen verzierten, geschwollenen Hals auf (Taf. 23/9), eine weitere hat einen Scheibenkopf sowie ein Öse (Taf.
23/10) und die letzte ist mit einem Kugelkopf versehen (Taf. 23/11). Die Nadel von Sânnicolau-Român II weist
laut der Beschreibungen einen Scheibenkopf auf. Bezüglich ihrer Form sind sich die Nadeln ähnlich, meistens
handelt es sich um Nadeln mit Kugel- oder Scheibenkopf und verdicktem Hals; dies gilt insbesonders für die
Nadeln von Otomani und Războieni-Cetate. In beiden Fällen ist jeweils eine Kugel- sowie eine Scheiben-kopfnadel vorhanden; in Otomani besitzen beide einen verdickten Schaft (Taf. 20/32–33), wie die Nadel ohne Kopf
aus Războieni-Cetate. Letztere und die Scheibenkopfnadel aus Otomani sind zudem am Schaft verziert. Die
Scheibenkopfnadeln beider Depots weisen jeweils eine Öse auf.
Das Hauptvorkommen der Nadeln ist im Westen/Nordwesten des Gebietes zu finden (Karte 7). Bei der
Betrachtung der Verbreitungskarten fällt weiterhin auf, dass Perlen, Handschutzspiralen, Nadeln, Anhänger,
Spiralröhrchen, Knöpfe und Scheiben, Kettengehänge sowie Gürtel nur gelegentlich nördlich des Flusses Someș auftreten (Karte 6–7).
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die überlangen Warzennadeln von Petea. Durch die wissenschaftlich begleitete Bergung konnten wichtige Informationen zum rituellen Charakter des Depots dokumentiert
werden. Der Votivcharakter wird durch die Länge der Nadeln, durch die intentionelle Verbiegung der Spitzen sowie durch deren vertikale Lage ausgedrückt248. Analog zu den häufig mit Gewalt behandelnden Warzennadeln aus dem Obertheißgebiet sind diese, laut L. Marta, als Prestigeobjekte zu interpretieren, die nicht
weiter verwendbar sein durften. Auch die Deponierung innerhalb einer Siedlung sowie die Nähe zum ehemaligen Bachlauf der Erge verstärkt den rituellen Charakter des Depots in Petea249.
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Hansen 1994, 240, siehe hier auch näher zur Verbreitung solcher Gürtel.
Hansen 1994, 241.
Ebd. 252.
Hansen 1994, 294, 295; siehe weiterhin bei Marta 2005, 87.
Kacsó 1995b, 104.
Mozsolics 1973, 67; Hansen 1994, 294; Kacsó 1995b, 104; Marta 2005, 80. Mehr zum Verbreitungsgebiet sowie zu den

verschiedenen Varianten dieses Nadeltyps bei Hochstetter 1981, 247 Abb. 6, 256.
248 Marta 2005, 85–86; ausführlicher zu senkrechten Deponierungen siehe Soroceanu 1995, 35–41.
249 Marta 2005, 87. Die Sonderstellung dieses Depots wurde ebenfalls von Soroceanu (2012, 244) erwähnt.
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Der Prestigecharakter überträgt sich laut T. Vachta und L. Marta auf die Träger und könnte somit als
Abzeichen und Abgrenzungsmerkmal sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch zwischen verschiedenen
Gesellschaftsgruppen wirken250.
5.8. Werkzeuge und Waﬀen
Neben den Schmuckformen erscheinen vereinzelt Werkzeuge und Waﬀen in den Depots. Dabei handelt
es sich bei den Werkzeugen um Sicheln, Tüllen- und Lappenbeile251 und bei den Waﬀen um Nackenscheibenäxte252 (Tab. 7). Die Äxte kommen ausschließlich im Norden und Nordwesten des Arbeitsgebietes vor (Karte
8)253, während das Lappenbeil254 und die Zungensichel255 im Süden anzutreﬀen sind. Die Tüllenbeile treten
hingegen verstreut auf256.
Da es insgesamt weniger Depots im Süden des Arbeitsgebietes gibt als im Norden (Karte 1), ist hervorzuheben, dass die Deponierung von Werkzeugen zusammen mit Schmuck charakteristisch für das südliche
Gebiet ist (Karte 8). Abweichend von allen anderen Hortfunden ist jenes von Bârsana bemerkenswert, da es
mehr als nur ein Werkzeug beinhaltet, nämlich zwei Tüllenbeile. Die mitdeponierten Armringe sind bis auf
eine Ausnahme (Taf. 4/7) ebenfalls paarig niedergelegt worden (siehe Taf. 4)257.
Werkzeuge und Waﬀen wurden vornehmlich zusammen mit Ringschmuck deponiert. Außerdem wurden
sie einmal mit Glasperlen (Dobrocina I) und mit einem Kettengehänge (Ciocaia) kombiniert sowie mit Spiralröhrchen (Hărău) und Handschutzspiralen Anhängern (Ticvaniu Mare) vor. Mit Ausnahme von Ticvaniu
Mare treten Anhänger, Knöpfe, Scheiben sowie Gürtel nicht zusammen mit Werkzeugen oder Waﬀen auf.
Waﬀen sprechen für eine spezifisch männliche Ausstattung, bei Werkzeugen hingegen ist die Geschlechtszuordnung nicht allgemein anerkannt. S. Hansen beispielspielsweise betrachtet die Beile im Bezug auf die
Deponierung nicht ausschließlich als männlich258. Tüllenbeilen wird eine kultische Bedeutung zugeschrieben, wie dies auch für Miniaturartefakte aus Gräbern postuliert wurde259. Das Tüllenbeil aus dem Depot aus
Kolling wird von C. Metzner-Nebelsick als kultisch bzw. als Opfergerät gedeutet, aufgrund der hauptsächlichen Vergesellschaftung mit Schmuckgegenständen260. Außerdem werden die Beile von B. Hänsel sowohl als
Opfersymbol als auch als Geldwert betrachtet261. Die Werkzeuge haben allgemein eine sozialwirtschaftliche
Rolle262. Die einzelnen Formen der Werkzeuge entsprechen Innovationen, die meistens regional verbreitet
sind. Durch die Auswahl bestimmter Beilformen könnten sich einzelne Bevölkerungsgruppen von anderen
abgrenzen und somit Ausdruck einer ethnischen Identität sein oder aber sie stehen in enger Verbindung mit
den wirtschaftlichen Anforderungen263. Äxte sind nicht monofunktional zu deuten und bedürfen daher einer
näheren Betrachtung. Sie wurden oft als Waﬀe angesprochen, allerdings entkräften die engen Schaftlö-Schaftlöcher oder dünnen Klingen diese Einordnung264. Überdies deutet die unvollständige Ausarbeitung der Äxte

250 Vachta 2008, 64.
251 Die Zuordnung dieser Objekte zu den Werkzeugen siehe bei Mozsolics 1973 Kap. III.1, III.2, III.5; Petrescu-Dîmbovița

1978, 51; Mozsolics 1985, 30; 32; 42; Hansen 1994, 126.
252 Die Einordnung dieser Gegenstände zu den Waﬀen siehe bei Vulpe 1970, 95; Mozsolics 1973 Kap. II.3; dies. 1985, 11

bzw. 19; Hansen 1994, 197; Vachta 2008, 31.
253 Bezüglich der Zeitstellung kommen die Äxte im Karpatenbecken, laut T. Vachta, ab der Stufe Ha A nicht weiter vor
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(Vachta 2008, 20). Mehr zur Typologie und Verbreitung der Nackenscheibenäxte bei Vulpe 1970, 13; Hansen 1994,
200; Vachta 2008, 25.
Zur Zeitstellung der Lappenbeile siehe Mozsolics 1985, 30 und zur Verbreitung Hansen 1994, 158; 167; 159 Abb. 87
sowie Vulpe 1975, 70. Beim letzteren auch zur Typologie.
Zur chronologischen Einordnung siehe Petrescu-Dîmbovița 1978, 53; 55 Abb. 1; Mozsolics 1985, 44; Hansen 1994, 205.
Zur Zeitstellung siehe Mozsolics 1973, 37; dies. 1985, 32; Hansen 1994, 177.
Das Fehlen des achten Armringes könnte auﬃndungsbedingt sein; siehe Beschreibung im Katalogteil.
Hansen 1994, 158.
Mozsolics 1985, 36. Soroceanu (1995, 49) erwähnt ebenfalls die besondere Symbolik der Tüllenbeile.
Metzner-Nebelsick 2012, 164; siehe auch ebd. 165.
Hänsel 1997, 17–18.
Jockenhövel 1982, 459; Hansen 1994, 126.
Hansen 1994, 126–127.
Vulpe 1970, 95. Weiterhin werden solche Äxte von Hänsel (1997, 19), bezüglich des Doppelaxtmotives, als religiöse
Symbole bzw. Opfergeräte betrachtet.
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auf einen Votivcharakter oder eine Interpretation als „Wertmesser“ hin265. Sie werden auch als symbol- bzw.
prestigeträchtige Abzeichen der (männlichen) Oberschicht interpretiert266, wobei man die Vergesellschaftung
mit Armringen berücksichtigen sollte. Den Sicheln wird ebenfalls ein religiöser Charakter zugeschrieben, da
sie aufgrund ihrer Gestaltung als Symbol des Mondes interpretiert werden. Die Sichel kann ferner als Dankopfer der Ackerbauern für eine erfolgreiche Ernte fungieren267.
Bezüglich der Blechreste von Agrieș konnte nicht entschieden werden, ob es sich um Gefäß- oder Helmfragmente handelt (siehe auch Taf. 1/16). Jedenfalls wären die Schutzwaﬀen, nach S. Hansen, als Prestigegüter
zu betrachten, die von einer Ober- bzw. Führungschicht deponiert wurden, um ihre Position durchzusetzten268. Auch Bronzegefäße würden ebenfalls als wertvolle Objekte bzw. als Besitz einer Oberschicht gedeutet269. In jedem Fall handelt es sich bei den Blechfragmenten aus dem Depot von Agrieș um Teile eines wertvollen Objektes.
6. Zur topographischen Lage der Depots
Von den insgesamt 42 hier bearbeiteten Depots sind lediglich die Hortfunde von Cheile Vârghișului II
und Petea im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten ans Licht gekommen, die anderen sind zuﬀällig entdeckt
worden. Daher fehlen in vielen Fällen Informationen hinsichtlich der genauen Lage der Depots sowie der Positionierung einzelner Objekte innerhalb der Niederlegungen. Über den Hortfund von Cheile Vârghișului II
ist bekannt, dass die Objekte innerhalb der Grube aufeinander gelegt wurden. In unmittelbarer Nähe wurde
ein weiteres, etwa zeitgleiches Depot in der Höhle entdeckt. Vielleicht wurden beide Horte von der gleichen
Person oder Gruppe innerhalb kurzer Zeit niedergelegt270. Ähnlich wie der Nadelhort von Petea wurden die
Depots von Cizer und Cugir II im Bach bzw. am Ufer niedergelegt; beim Hortfund von Maramureș I kann dies
nicht mit Sicherheit belegt werden. Auch Moorgebiete wurden zur Deponierung von Objekten aufgesucht271,
wie der Hortfund von Tiream, der in der Nähe des moorigen Er-Tales ans Licht gekommen ist, belegt. Flache,
gewässernahe Standorte stellen laut T. Soroceanu einen weiteren beliebten Deponierungsort dieser Zeit dar.
Dazu gehören die Depots von Mișca und Vadu Izei272. Dabei wurden die Objekte bei dem letztgenannten
unter Andesitsteine gefunden. An Abhängen wurden die Depots von Agrieș und Cehăluț I273 niedergelegt.
Dieselbe Fundlage kann auch für die Depots von Moisei, Cireșoaia II/III und Pojejena vermutet werden, da
sie aus hügeligem Gebiet stammen274. Für alle weiteren Depots können solche Zuordnungen kaum getroﬀen
werden, da zu viele Informationen zur Lage des Fundortes fehlen.
Die Niederlegungsorte spielen für die Interpretation der Depotfunde eine wichtige Rolle. Hochgelegene Stellen (Berg, Hügel) werden beispielsweise mit der Kommunikation mit Gottheiten in Verbindung gebracht275. Auch Quellen, Bäche und Flüsse usw. werden als heilig bzw. naturheilig betrachtet und ihnen wird
ein religiöser Charakter zugeschrieben276; außerdem besitzt das Element Wasser eine heilende Bedeutung277.
Wasser hatte in der römischen und griechischen Kultur ebenfalls eine erhebliche Bedeutung278. Die Deponierungen im Wasser gelten allgemein als Votivgabe bzw. Geschenke an die Götter und wurden im Laufe
der Zeit in unterschiedlicher Auprägung überliefert279. G. Kossack stellt zwischen Anhöhen und Gewässern
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Vulpe 1970, 95; Vachta 2008, 34.
Vulpe 1970, 95; Hansen 1994, 197; Vulpe 1996, 520; Vachta 2008, 34; 48.
Hänsel 1997, 20.
Hansen 1994, 11; 26.
Ebd. 122; Metzner-Nebelsick 2003, 100.
Emődi 2006, 38.
Soroceanu 2012, 245.
Soroceanu 2012, 231–232.
Ders. 1995, 80; ders. 2012, 231.
Hier siehe bei Kacsó (2007 Abb. 11, 12) ein Eindruck des Fundortes von Cireșoaia II/III.
Soroceanu 1995, 21. Für eine kultische Deutung der Depots auf Anhöhen siehe ebenfalls bei Müller-Karpe 1980, 685.
Hansen 2012, 40. Zu den Gewässerfunden siehe weiter bei Müller-Karpe 1980, 684.
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Siehe mehr bei Müller 2002, 56.
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einen Zusammenhang her, indem er die ersten als Orte nahe dem Himmel und somit näher zu den göttlichen Mächten interpretiert, während er die Gewässer mit den „Geistern der Tiefe” in Verbindung bringt.
Beide sind somit als Kommunikationsmittel mit überirdischen Mächten zu betrachten280. Deponierungen in
Höhlen sprechen stark für eine kultische Handlung, da die Höhlen vornehmlich für kultische Orte gehalten
wurden und nicht alltäglich genutzt wurden281. Auf kultische Handlungen im Höhleninneren weisen zudem
Bemalungen der Wände mit verschiedenen Figuren und Symbolen hin, die ebenfalls aus der Bronze- und frühen Eisenzeit bekannt sind282. Eine bedeutende Rolle können jedoch auch Bäume oder bestimmte Steine oder
Gesteinsformationen gespielt haben, die für die Opfernden eine persönliche Bedeutung hatten oder die mit
einzelnen Gottheiten in Verindung gebracht wurden283. Allerdings sollte man bedenken, dass verschiedene
Stellen, die in der Bronzezeit als herausragende Plätze galten und somit einen religiösen bzw. heiligen Charakter besaßen, heute anders aussehen können und/oder für die heutigen Menschen nicht mehr die gleichen
Bedeutungen haben müssen.
7. Gesamtbetrachtung
Im Horizont Uriu-Domănești bestehen etwas mehr als die Hälfte aller Hortfunde ohne Waﬀen/Werkzeuge
(17 von 32 Depots) ausschließlich aus Ringschmuck284. Neben den reinen Ringschmuckhorten gibt es einen
reinen Nadeldepotfund (Petea) sowie zwei reine Anhängerhortfunde (Cubulcut, Sânnicolau de Munte)285. Das
Depot von Mișca besteht neben einigen Spiralröhrchen fast ausschließlich aus Anhängern. Im Hortfund von
Giula kommen neben den Anhängern und Spiralröhrchen auch zwei Gürtelfragmente vor. Die übrigen zehn
Depots haben einen gemischten Inhalt aus verschiedenen Schmuckgattungen; dabei beinhalten alle ebenfalls
Ringschmuck, bis auf die Hortfunde von Minișu de Sus und Otomani. Zudem bestehen die vier Depots aus
der Stufe Cincu-Suseni, die keine Werkzeuge bzw. Waﬀen beinhalten, ausschließlich aus Ringschmuck. Ringschmuck stellt also in beiden Horizonten die Hauptkomponente der Depots dar!
Bei der Betrachtung der Verbreitungskarten sind vornehmlich zwei Gruppen auszumachen. Zum einen
konzentriert sich der Ringschmuck (Arm- und Beinringe) auf das nördliche Gebiet (siehe Karte 4 und 5),
während die Anhänger und weitere Schmuckformen (Kettengehänge, Spiralröhrchen, Knöpfe, Scheiben und
Gürtel) vor allem im Westen des Gebietes anzutreﬀen sind (Karte 6). Die Handschutzspiralen, die Perlen und
die Nadeln kommen hauptsächlich südlich des Flusses Someș vor (Karte 7). Werkzeuge und Waﬀen treten
bis auf eine Ausnahme nicht in den westlichen Depots auf, sie sind somit im Norden und im Süden des Arbeitsgebietes vertreten (Karte 8). Es scheint sich dabei um regional verbreitete Sitten zu handeln (siehe auch
Karte 9).
Festzuhalten ist, dass die Armringe und weiterer Armschmuck (die Handschutzspiralen wurden separat
behandelt) am häufigsten im Horizont Uriu-Domănești vertreten sind (siehe Abb. 1). Das gleiche Ergebnis
zeichnet sich für die Stufe Cincu-Suseni ab, jedoch ist hier der Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen
– die Anzahl der Gegenstände betreﬀend – viel kleiner. Zu bemerken ist in diesem Horizont das zahlreiche Auftreten von Werkzeugen bzw. Waﬀen, die nach den/dem Armringen/-schmuck am häufigsten vertreten sind. Werkzeuge und Waﬀen treten im Horizont Uriu-Domănești in einer viel geringeren Zahl auf als in
der Stufe Cincu-Suseni, vor allem wenn man die unterschiedliche Anzahl der Depots in beiden Zeitstufen in
Betracht zieht. Im Horizont Uriu-Domănești stellen Anhänger, Beinringe sowie Scheiben die zweithäufigste Gruppe dar, dann folgen die Knöpfe, Nadeln, Spiralröhrchen und Werkzeuge/Waﬀen. Seltener sind die
Handschutzspiralen, Kettengehänge sowie Perlen und Gürtel vertreten; die nicht näher bestimmbare Ringe
und die Goldobjekte treten jeweils nur einzeln auf, dabei erscheinen goldene Gegenstände in dem darauﬀolgenden Zeithorizont überhaupt nicht.
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Kossack 2002, 1331.
Soroceanu 1995, 27; ders. 2012, 233.
Müller-Karpe 1980, 685; Soroceanu 1995, 29.
Hänsel 1997, 16; Müller 2002, 56; Hansen 2012, 42–43; Metzner-Nebelsick 2014, 22.
Die Handschutzspiralen aus dem Depot von Căpleni I wurden ebenfalls dazu gezählt.
Die reinen Horte treten im oberen Theissgebiet, laut Vachta (2008, 72) vorwiegend erst ab dem Horizont Uriu-Domă-

nești auf.
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Für die Stufe Cincu-Suseni sieht das Bild hingegen anders aus: nach den bereits erwähnten Gruppen des
Armschmucks und der Werkzeuge bzw. Waﬀen, sind die Beinringe und die einfachen Ringe häufig in den
Depots anzutreﬀen. Die Handschutzspiralen, die Anhänger, die Nadeln und die Halsringe sind lediglich
durch jeweils ein Exemplar vertreten. In der anderen Stufe tritt kein Halsring auf.
Dadurch lassen sich die Depots beider Horizonte hinsichtlich ihrer Zusammensetzung deutlich voneinander abgrenzen. Verschiedene Schmuckformen und vornehmlich der Amulettschmuck ist viel häufiger oder
ausschließlich im Horizont Uriu-Domănești präsent.
Außerdem müssen auch die unterschiedlichen Verbreitungsschwerpunkte zur Kenntnis genommen werden. Bei der Kartierung der Depots (Karte 1) schließen sich die Formen beider Horizonte (Uriu-Domănești
und Cincu-Suseni) bis auf wenige Ausnahmen aus. Daher wäre zu überlegen, ob diese Horizonte teilweise als
regionale Phänomene interpretiert werden könnten.
Im Gegensatz zu den Brucherzdepots werden die reinen Horte bzw. Schmuckhorte von C. Metzner-Nebelsick in die Gruppe der Votivopfer eingeordnet. Solche Depots bestehen meistens aus „unversehrten“ bzw.
vollständigen Objekten und weisen verschiedene Charakteristika auf, wie beispielsweise die Anzahl sowie
die Auswahl der geopferten Objekte oder deren Anordnung in den Deponierungen. Schmuckhorte sind bezüglich ihres Inhaltes nur selten mit Brucherzdepots zu vergleichen, wie dies bei den Depots der vorliegenden Arbeit beobachtet wurde. Sie sind somit eher mit einer einzelnen Person als Opfernde in Verbindung zu
bringen286.
Da die Zusammensetzung dieser Depots oftmals stark variiert, stellt sich die Frage nach den Göttern bzw.
„Geschenkempfängern“. Die göttlichen Mächte der Bronzezeit sind nach C. Metzner-Nebelsick unter anderem
aufgrund plastischer Darstellungen als antropomorph zu betrachten, weswegen auf eine geschlechtsspezifische Deponierung bestimmter Artefakttypen zu schließen ist287. Objekte aus den Schmuckdepots (dabei kann
es sich um Frauenschmuck oder aber um eine Kombination aus Frauenschmuck und Pferdegeschirr handeln)
können somit als Weihegaben für weibliche Gottheiten interpretiert werden288, ähnlich wie ein Schwert- oder
ein Beilhort wahrscheinlich einem Kriegsgott geweiht wurde289. Man kann davon ausgehen, dass Depots größeren Umfangs öﬀentlich niedergelegt wurden, wohingegen es sich bei kleinen Depots eher um persönliche
Gaben bzw. private Niederlegungen handelt290. Der Wert der geopferten Schmuckgegenstände ist als hoch
einzuschätzen, wenn es sich um persönliche Gegenstände handelt291. Zusammenfassend kann man feststellen,
dass die Schmuckdepots zu einer besonderen Gattung der Deponierungen gehören, die eindeutig im Zuge
religiöser Handlungen in die Erde gekommen sind und höchstwahrscheinlich von Frauen als Gaben für die
weibliche übermenschliche Mächte deponiert wurden.
8. Abkürzungen
Kreise
AB – Alba
AR – Arad
BH – Bihor
BN – Bistrița-Năsăud

CJ – Cluj
CS – Caraș-Severin
HD – Hunedoara
HR – Harghita

MM – Maramureș
SJ – Sălaj
SM – Satu Mare
TM – Timișoara

286 Metzner-Nebelsick 2012, 165. Zu den verschiedenen Aspekten dieser „personengebundenen“ Deponierungen siehe

ebd. 168.
287 Ebd. 166–167. Für die Tatsache, dass die Götter einen Menschengestalt in der Vorstellung der bronzezeitlichen Men-
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schen hatten, spricht sich ebenfalls Hänsel 1997, 19 aus. Außerdem siehe bei Müller 2002, 20 sowie bei Metzner-Nebelsick 2014, 21.
Metzner-Nebelsick 2012, 168; siehe ebenfalls bei Hänsel 1997, 20.
Hänsel 1997, 17; Metzner-Nebelsick 2012, 167–168; dies. 2014, 22–23.
Müller 2002, 22–23.
Ebd. 29–30.
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Depozitele de podoabe de la sfârșitul mileniului al II-lea î.Chr. din România (Bazinul Carpatic)292
(Rezumat)
În lucrarea de față, se studiază podoabele din depozite cu ajutorul mai multor tabele de combinare și
hărți de răspândire. Având in vedere că brățările constituie principala componentă a depozitelor, ornamentele
acestora au fost clasificate în diferite tabele de combinare (vezi tabelele 1-3). Se poate observa că unele orna-

292 Lucrarea de față este o formă ușor modificată a lucrării mele de licență, scrisă la Institutul pentru Arheologie Preis-

torică și Arheologia Istoriei Timpurii și Provincial-romană al Universității Ludwig-Maximilian din München, sub
îndrumarea doamnei prof. dr. Carola Metzner-Nebelsick, căreia îi transmit cu această ocazie multe mulțumiri. Pentru
alte indicații îi sunt domnului dr. Carol Kacsó (ant. Muzeu Baia Mare) foarte recunoscătoare.
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mente sunt asemănătoare, însă nu identice, așadar au fost împărțite în două variante (vezi tabelul 3, varianta
„a” – Uriu-Domănești și „b” – Cincu-Suseni). După cum am amintit, se poate constata că brățările și alte
podoabe purtate pe braț (Armschmuck/-ringe) sunt cel mai des întâlnite în ambele serii (Uriu-Domănești și
Cincu-Suseni), însă acestea se evidențiază față de celelalte artefacte îndeosebi în seria Uriu-Domănești (vezi
Abb. 1). Pe lângă depozitele cu brățări și alte podoabe purtate pe braț este prezent în perioada Cincu-Suseni și
un număr considerabil de depozite care conțin arme și unelte (Werkzeuge/Waﬀen).
Așadar, în seria Uriu-Domănești catalogul de obiecte este mult mai variat decât în seria Cincu-Suseni, însă
trebuie luat în considerare și faptul că în prima serie amintită numărul de depozite este mult mai mare decât
în a doua (vezi Abb. 1). Cele două perioade se separă astfel evident una de alta pe baza conținutului depozitelor. Pe deasupra, trebuie luată la cunoștiință și diferitele grupări de răspândire geografică.
Analizând hărțile de răspândire, se poate observa că marea majoritate a depozitelor se află în nordul regiunii analizate în lucrare (Karte 1). Pe baza diferitelor forme de poadoabe se pot distinge aici două grupări de
răspândire. Pe de o parte este vorba despre verigi (brățări și verigi de picior), care în cea mai mare parte sunt
distribuite în partea nordică a regiunii (vezi Karte 4–5), iar pe de altă parte este vorba despre pandantive și
alte forme de podoabe (nasturi, saltaleoni etc.), poziționate în partea de vest (harta/Karte 6). Nici majoritatea
depozitelor care conțin apărătoare de braț, ace și/sau perle nu apar la nord de râul Someș (Karte 7). Acelea în
care se regăsesc și unelte sau arme sunt răspândite atât în nord cât și în sud, în partea de vest apare doar un
singur depozit (Karte 8).
Luând aceste aspecte în considerare, se poate concluziona că aceste tipuri de răspândire geografică ar
putea avea la bază printre altele și obiceiuri regionale (vezi și Karte 9). Pe hartă (Karte 1) se poate observa că
obiectele celor două serii (Uriu-Domănești und Cincu-Suseni) se exclud, exceptând căteva depozite. Prin urmare, rămâne de gândit dacă cele două serii ar putea fi parțial interpretate ca și fenomene regionale.
Dat fiind faptul că este vorba doar despre depozite de podoabe (cu excepția acelora care conțin și arme sau
unelte), cu un conținut mai puțin numeros, poate fi vorba despre depozite depuse doar de o singură persoană,
depunerea nefiind neapărat public efectuată. Atribuindu-se acestor podoabe în general un caracter feminin, se
poate susține că au fost depuse sub forma unui act religios de către femei pentru zeitățile feminine.
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10. Tabellen und Diagramme
Tab. 1. Verzierungen auf Armringen der Stufe Uriu-Domănești.
a
Ort

Schrägstrichgruppe

Querstrichverzierung

Agrieș (BN)
Cehăluț I (SM)
Ciocaia (BH)
Coștiui II (MM)
Cugir II (AB)
Dobrocina I (SJ)
Lelei (SM)
Maramureș III (MM)
Moisei (MM)
Sânnicolau Român II (BH)
Vadu Izei (MM)

b

5
1
1
3
1
1(a)
2
7
5

1
1

6

2(b)

3

Tab. 2. Verzierungen auf Armringen der Stufe Cincu-Suseni.
a
Ort
b
Ocna de Fier (CS)
Pojejena (CS)

9(a)
1(b)

Tab. 3. Die Kombination von Verzierungen auf Armringen, die in beiden Zeithorizonten (Uriu-Domănești, Cincu-Suseni) vorkommen.

Ort

Zeithorizont

Agrieș (BN)
Arpășel (BH)
Balc (BH)
Bicaci (BH)
Breb (MM)
Căpleni I (SM)
Cehăluț I (SM)
Ciocaia (BH)
Cugir II (AB)
Dobrocina I (SJ)
Maramureș III (MM)
Sânnicolau Român II (BH)
Bârsana (MM)
Cheile Vârghișului II (HR)
Foieni II (SM)
Hărău (HD)
Ocna de Fier (CS)
Pojejena (CS)
Războieni-Cetate (AB)

Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni

unverziert

a

b

a

b

a

b

a

b

3(a)

2

2

1
1 (a)
2(a)
2
1
4

2 (a)
2 (a)
1(a)
1 (a)

1(a)
2
1(a)

1
1

2 (b)

4

1(b)
3

1 (b)
1
4
1(b)
1(b)
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2

Tab. 4. Querschnittsformen der Armringe aus beiden Zeithorizonten (Uriu-Domănești, Cincu-Suseni).
Ort
Agrieș (BN)
Arpășel (BH)
Balc (BH)
Bicaci (BH)
Bogata de Jos I (CJ)
Breb (MM)
Căpleni I (SM)
Cehăluț I (SM)
Ciocaia (BH)
Coștiui II (MM)
Cugir II (AB)
Dobrocina I (SJ)
Lelei (SM)
Maramureș III (MM)
Moisei (MM)
Sânnicolau Român II (BH)
Vadu Izei (MM)
Bârsana (MM)
Cheile Vârghișului II (HR)
Foieni II (SM)
Hărău (HD)
Lugoj (TM)
Ocna de Fier (CS)
Pojejena (CS)
Războieni-Cetate (AB)
Ticvaniu Mare (CS)

Zeithorizont
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni

rund

oval

D-förmig

rautenförmig

Gewölbte Aussenund winkelförmige
Innenseite

14
1
2
1
5
2
3
6
2
2
4
3
2
10
5

2
1

3
1
1

2
12
7
(4)
1

1

1
1
14
5 (abgerundet)

5
3

4

Tab. 5. Die Verzierungen und die Querschnittsformen der Beinringe aus beiden Zeithorizonten (Uriu-Domănești, Cincu-Suseni).
Ort
Bogata de Jos I (CJ)
Ciocaia (BH)
Coștiui II (MM)
Dobrocina I (SJ)
Maramureș I (MM)
Moisei (MM)
Năpradea (SJ)
Cheile Vârghișului II (HR)
Lugoj (TM)
Războieni-Cetate (AB)
Tiream (SM)

Zeithorizont
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni

unverziert

verziert

(1)
1
2
3
(1)
10
(1)
3
2
2

rund
(1)
1
1
2
(1)
10
(1)
3

oval

Querschnitt
rautenförmig

D-förmig

1
1

2
2
2
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Tab. 6. Die Anhänger aus den Depots (anahand ihrer Form), die Spiralröhrchen, die Kettengehänge, die Knöpfen, die Scheiben und die Gürteln;
aus den beiden Zeithorizonten (Uriu-Domănești, Cincu-Suseni). Bei der Bezeichnung „(angehängt)“ handelt es sich um angehängte Pandantive
auf dem Kettengehänge bzw. Handschutzspiralen.
Anhänger
Spiralröhrchen Kettengehänge Knopf Scheibe Gürtel
sanduhrförmig halbmondförmig kegelförmig
5; 12
3
2
2
1
1
Arpășel (BH)
Uriu-Domănești
(angehängt)
Balc (BH)
Uriu-Domănești
8
30
Bicaci (BH)
Uriu-Domănești
1
1
2
2
Cehăluț I (SM)
Uriu-Domănești
1
65
2
Ciocaia (BH)
Uriu-Domănești 9 (angehängt)
1
Cizer (SJ)
Uriu-Domănești
2
1
1
22
Cubulcut (BH)
Uriu-Domănești
1
(2 erhalten)
Giula (CJ)
Uriu-Domănești
129
133
2
Minișu de Sus (AR)
Uriu-Domănești
11
7
6
3
Mișca (BH)
Uriu-Domănești 100-120
20-25
Otomani (BH)
Uriu-Domănești
70
8
21
Sânnicolau de Munte (BH) Uriu-Domănești
13
Hărău (HD)
Cincu-Suseni
3
Ticvaniu Mare (CS)
Cincu-Suseni 3 (angehängt)
Ort

Zeithorizont

Tab. 7. Werkzeuge und die Waffen aus den Depots der beiden Zeithorizonten (Uriu-Domănești, Cincu-Suseni).
Ort
Agrieș (BN)
Breb (MM)
Ciocaia (BH)
Dobrocina I (SJ)
Bârsana (MM)
Hărău (HD)
Lugoj (TM)
Ocna de Fier (CS)
Ticvaniu Mare (CS)

Zeithorizont
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Uriu-Domănești
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni
Cincu-Suseni

Nackenscheibenaxt
1
1
1

Tüllenbeil

Zungensichel

Lappenbeil

1
2
1
1
1
1
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Uriu

Uriu
Uriu

Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Uriu
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni
Suseni

Bicaci BH
Bogata de Jos I CJ
Breb MM
Căpleni I SM
Cehăluț I SM
Ciocaia BH
Cireșoaia II/III BN
Cizer SJ
Coștiui II MM
Cubulcut BH
Cugir II AB
Dobrocina I SJ
Giula CJ
Lelei SM
Maramureș I MM
Maramureș III MM
Meseșenii de Sus SJ
Minișu de Sus AR
Mișca BH
Moisei MM
Năpradea SJ
Otomani BH
Petea SM
Sânnicoară BN
Sânnicolau de Munte BH
Sânnicolau Român II BH
Șimleu Silvaniei III SJ
Ulciug SJ
Vadu Izei MM
Războieni-Cetate AB
Cheile Vârghișului II HR
Foieni II SM
Bârsana MM
Hărău HD
Lugoj TM
Ocna de Fier CS
Pojejena CS
Ticvaniu Mare CS
Tiream SM

Ort

Arpășel BH
Balc BH

Zeithorizont

Agrieș BN
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Lage/Umstand

im Wald (heute)
/
/
/
Abhang
/
hügeliges Gebiet
in Tongefäß, am Flussufer
/
/
im Bach
in Tongefäß
in Tongefäß
/
am Flussufer (?)
/
/
/
Abhang, in Wassernähe
Abhang/Anhöhe (über 800 m)
/
/
in Wassernähe, vertikale Lage, in Siedlung
/
in Tongefäß
/
/
/
Abhang (Andesitsteine), in Wassernähe
/
Höhlenfund
/
in Tongefäß
/
/
/
hügeliges Gebiet
/
Moorgebiet

in Tongefäß
/

Abhang, in Tongefäß

Kettengehänge

kegelförm. Anhänger

22

1

1

2

Nackenscheibenaxt

1

1

1

Perle

(mehr. Glasperl.)

1

6

8

21

1

2

3 (frag.)

1

65 (auch frag.)

2

8

30

Scheibe

1

Knopf

1

Gürtel

2 (frag.)

2 (frag.)

Goldobjekte

1 Armring

halmondförm. Anhänger

13

11 Frg.

129

1

2

3

sanduhrförm. Anhänger

3 (angehängt)

100-120

9 (angehängt)

1

5; (12 angehängt)

Nadel

3

1 Frg.

3
4

3

1

Handschutzspiralen

4 (mit Anhängern)

1 Frg.

2 Frg.

3 Frg.

2

2

2
3

6; 4 Frg.
1

1

2; 1 Frg.

2

1

1

Beinring

Tab. 8. Ausstattungstabelle mit den Objekten aus allen Depots („/” – Daten nicht vorhanden).

1 (mit Anhängern)

2, mit Anhängern
(1 frag.)

Armring/Armschmuck

Ringe

2 Frg.; 1 Spiralarmr.frg.
4
mehr. Ringe (Armringe?)
12
3
4
2
7
1; 2 Armbänder
1
1; 13 Frg.
10
4

2

5
2

25 (nur 2 erhalten)
2
10
10

5
3

1

3
1

3
6
2 (in 3 Frg.)
3
10; 2 Armmanschetten
2
17 (davon viell. auch Beinringe)
3
1 Frg.
3

1
2

14

Tüllenbeil

2
1
1

1

Spiralröhrchen

3

70

7
20-25

133

Zungensichel

1

Lappenbeil

1

Halsring

1

1 Spiralbarren

1 Plattenfrg.

2 Bronzeplattenfrg.

verkohlter Knochensplitter

1 Plattenfrg.; 3 Tonscherben;

2 Dreiringglieder

Blechreste (Helm?/Gefäß?)

Sonstiges

Uriu-Domĉneƕti (32)

Halsringe

Goldobjekte

Gürtel

Knöpfe

Scheiben

Perlen

Kettengehänge

Nadeln

Werkzeuge/Waffen

Ringe

Spiralröhrchen

Anhänger

Handschutzspiralen

Beinringe

Cincu-Suseni (10)

Armschmuck/-ringe

Anzahl der Depots

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Abb. 1 – Die Vielfältigkeit der Objekte in den Depots der beiden Zeithorizonten.

11. Karten

Karte 1. Die Verbreitung der Schmuckdepots aus dem Zeithorizont Uriu-Domănești (rote Quadrate) und Cincu-Suseni (gelbe Kreise).
1-Agrieș (BN); 2-Arpășel (BH); 3-Balc (BH); 4-Bârsana (MM); 5-Bicaci (BH); 6-Bogata de Jos I (CJ); 7-Breb (MM); 8-Căpleni I (SM); 9-Cehăluț
I (SM); 10-Cheile Vârghișului II (HR); 11-Ciocaia (BH); 12-Cireșoaia II/III (BN); 13-Cizer (SJ); 14-Coștiui II (MM); 15-Cubulcut (BH); 16-Cugir
II (AB); 17-Dobrocina I (SJ); 18-Foieni II (SM); 19-Giula (CJ); 20-Hărău (HD); 21-Lelei (SM); 22-Lugoj (TM); 23, 24-Maramureș I und III (MM);
25-Meseșenii de Sus (SJ); 26-Minișu de Sus (AR); 27-Mișca (BH); 28-Moisei (MM); 29-Năpradea (SJ); 30-Ocna de Fier (CS); 31-Otomani (BH);
32-Petea (SM); 33-Pojejena (CS); 34-Războieni-Cetate (AB); 35-Sânnicoară (BN); 36-Sânnicolau de Munte (BH); 37-Sânnicolau Român II (BH);
38-Șimleu Silvaniei III (SJ); 39-Ticvaniu Mare (CS); 40-Tiream (SM); 41-Ulciug (SJ); 42-Vadu Izei (MM).nte (BH); 37-Sânnicolau Român II (BH);
38-Șimleu Silvaniei III (SJ); 39-Ticvaniu Mare (CS); 40-Tiream (SM); 41-Ulciug (SJ); 42-Vadu Izei (MM).
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Karte 2. Die Verbreitung der Depots aus den Tabellen 1 und 2. Quadrat – Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni. Die folgende
Farben entsprechen den vier Verzierungen aus Tab. 1 in der Reihenfolge (von links nach rechts): rot-blau-grün-rosa.
1-Agrieș (BN); 9-Cehăluț I (SM); 11-Ciocaia (BH); 14-Coștiui II (MM); 16-Cugir II (AB); 17-Dobrocina I (SJ); 21-Lelei
(SM); 24-Maramureș III (MM); 28-Moisei (MM); 30-Ocna de Fier (CS); 33-Pojejena (CS); 37-Sânnicolau Român II
(BH); 42-Vadu Izei (MM).

Karte 3. Die Verbreitung der Depots aus der Tabelle 3 (Quadrat – Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni). Die folgende Farben entsprechen den sechs Verzierungsgruppen aus Tab. 3 in der Reihenfolge (von links nach rechts): rosarot-grün-blau-orange-weiß-gelb.
1-Agrieș (BN); 2-Arpășel (BH); 3-Balc (BH); 4-Bârsana (MM); 5-Bicaci (BH); 7-Breb (MM); 8-Căpleni I (SM); 9-Cehăluț
I (SM); 10-Cheile Vârghișului II (HR); 11-Ciocaia (BH); 16-Cugir II (AB); 17-Dobrocina I (SJ); 18-Foieni II (SM); 20-Hărău (HD); 24-Maramureș III (MM); 30-Ocna de Fier (CS); 33-Pojejena (CS); 34-Războieni-Cetate (AB); 37-Sânnicolau-Român II (BH).
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Karte 4. Die Verbreitung der Depots aus der Tabelle 4 (Quadrat – Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni). Die folgende
Farben entsprechen den fünf Querschnittsformen aus Tab. 4 in der Reihenfolge (von links nach rechts): rot-gelb-grünrosa-orange. Schwarz – Querschnitt unbekannt.
1-Agrieș (BN); 2-Arpășel (BH); 3-Balc (BH); 4-Bârsana (MM); 5-Bicaci (BH); 6-Bogata de Jos I (CJ); 7-Breb (MM);
8-Căpleni I (SM); 9-Cehăluț I (SM); 10-Cheile Vârghișului II (HR); 11-Ciocaia (BH); 14-Coștiui II (MM); 16-Cugir II
(AB); 17-Dobrocina I (SJ); 18-Foieni II (SM);20-Hărău (HD); 21-Lelei (SM); 22-Lugoj (TM); 24-Maramureș III (MM);
28-Moisei (MM); 30-Ocna de Fier (CS); 33-Pojejena (CS); 34-Războieni-Cetate (AB); 37-Sânnicolau Român II (BH);
39-Ticvaniu Mare (CS); 42-Vadu Izei (MM).

Karte 5. Die Verbreitung der Beinringe anhand der Querschnittsformen (siehe Tab. 5). Quadrat – Uriu-Domănești;
Kreis – Cincu-Suseni. Die folgende Farben entsprechen den vier Querschnittsformen aus Tab. 5 in der Reihenfolge
(von links nach rechts): rot-grün-blau-gelb. Schwarz – Querschnitt unbekannt.
6-Bogata de Jos I (CJ); 10-Cheile Vârghișului II (HR); 11-Ciocaia (BH); 14-Coștiui II (MM); 17-Dobrocina I (SJ); 22-Lugoj (TM); 23-Maramureș I (MM); 28-Moisei (MM); 29-Năpradea (SJ); 34-Războieni-Cetate (AB); 40-Tiream (SM).
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Karte 6. Die Verbreitung der Anhänger (sanduhrförmig – rote und schwarz eingerahmte Rauten; halbmondförmig –
rote Dreiecke; kegelförmig – rote Sterne); Spiralröhrchen (gelb); Kettengehänge(weiß); Knöpfe(grün), Scheiben(rosa)
und Gürtel (schwarz). Kreise und schwarz eingerahmte Symbole – Cincu-Suseni; alle anderen Symbole – Uriu-Domănești. Siehe auch Tab. 6. Bei den Rauten von Nr. 11 und 39 handelt es sich um angehängte Pandantive auf Kettengehänge bzw. Handschutzspiralen.
2-Arpășel (BH); 3-Balc (BH); 5-Bicaci (BH); 9-Cehăluț I (SM); 11-Ciocaia (BH); 13-Cizer (SJ); 15-Cubulcut (BH);
19-Giula (CJ); 20-Hărău (HD); 26-Minișu de Sus (AR); 27-Mișca (BH); 31-Otomani (BH); 36-Sânnicolau de Munte
(BH); 39-Ticvaniu Mare (CS).

Karte 7. Die Verbreitung der Handschutzspiralen (rot), der Perlen (grün) und der Nadeln (gelb). Quadrat – Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni.
3-Balc (BH); 5-Bicaci (BH); 8-Căpleni I (SM); 13-Cizer (SJ); 17-Dobrocina I (SJ); 31-Otomani (BH); 32-Petea (SM);
34-Războieni-Cetate (AB); 37-Sânnicolau-Român II (BH); 39-Ticvaniu Mare (CS).
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Karte 8. Die Verbreitung der Werkzeuge und Waffen (siehe Tab. 7) aus den Depots der beiden Zeithorizonten (Quadrat – Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni). Rot – Tüllenbeil; grün – Lappenbeil; gelb – Nackenscheibenaxt; blau
– Zungensichel; schwarz eingerahmte Symbole – mehr als einen Werkzeug.
1-Agrieș (BN); 4-Bârsana (MM); 7-Breb (MM); 11-Ciocaia (BH); 17-Dobrocina I (SJ); 20-Hărău (HD); 22-Lugoj (TM);
30-Ocna de Fier (CS); 39-Ticvaniu Mare (CS).

Karte 9. Die Verbreitung der reinen Ringschmuckhorte (rot), der aus mehreren Schmuckgattungen zusammengesetzte Depots (gelb) sowie der
Depots mit Werkzeugen und Waffen (grün). Die schwarz eingerahmte Symbole beinhalten außer Werkzeuge lediglich Ringschmuck. Quadrat –
Uriu-Domănești; Kreis – Cincu-Suseni.
1-Agrieș (BN); 2-Arpășel (BH); 3-Balc (BH); 4-Bârsana (MM); 5-Bicaci (BH); 6-Bogata de Jos I (CJ); 7-Breb (MM); 8-Căpleni I (SM); 9-Cehăluț I
(SM); 11-Ciocaia (BH); 12-Cireșoaia II/III (BN); 13-Cizer (SJ); 14-Coștiui II (MM); 16-Cugir II (AB); 17-Dobrocina I (SJ); 19-Giula (CJ); 20-Hărău
(HD); 21-Lelei (SM); 22-Lugoj (TM); 23, 24-Maramureș I und III (MM); 25-Meseșenii de Sus (SJ); 27-Mișca (BH); 28-Moisei (MM); 29-Năpradea
(SJ); 30-Ocna de Fier (CS); 31-Otomani (BH); 32-Petea (SM); 33-Pojejena (CS); 34-Războieni-Cetate (AB); 35-Sânnicoară (BN); 36-Sânnicolau de
Munte (BH); 37-Sânnicolau Român II (BH); 38-Șimleu Silvaniei III (SJ); 39-Ticvaniu Mare (CS); 40-Tiream (SM); 41-Ulciug (SJ); 42-Vadu Izei (MM).
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1

2

3

5

4

13
6

7

14
8

10

9

12

11

15

16

Tafel 1. Agrieș
1-8 – Marinescu 1979, pl. I/1-8; 9-15 – Ebd. pl. II/1-7; 16 – Ebd. pl. I/9.
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1
1a

2

3

4

9

5

10

6

7

11
12

14
16
15

Tafel 2. Arpășel
1 – Kacsó 1995b, Abb. 4/6; 2-3 – Ebd. Abb. 1, 2; 4-13 – Ebd. Abb. 3/1-8, 13, 14; 14-16 – Ebd. Abb. 4/1, 3, 7.
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8

13

1
2

4

3

5

6

9

7

10

8

Tafel 3. Balc
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 51/579; 2 – Ebd. Taf. 62/757; 3-4 – Ebd. Taf. 22/162, 163; 5-10 – Ders. 1978, Taf. 19 E/1-6.
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3

4

1

2

5

8

6

9
7

Tafel 4. Bârsana
1-9 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 83 B.
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1
1a

4

5

6

7

2
2a
8

9

10

3

11

12

3a

Tafel 5. Bicaci
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 63/785; 2-3 – Ebd. Taf. 152/2067, 2069; 4-13 – Ders. 1978, Taf. 22 B/4-13.
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13

1

2

3

6

4

8

7

5

9
10

11

12

Tafel 6. Bogata de Jos I
1-8 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 85 B/2-9; 9-10 – Ebd. Taf. 86 A/10, 13; 11-12 – Ders. 1998, Taf. 36/358, 359.
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1
2

3

5

4

6

8
7

Tafel 7. Breb (1-3); Căpleni I (4-8)
1-2 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 47/475, 476; 3 – Vulpe 1970, Taf. 32/447. 4-5 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 35/343, 344; 6 – Ebd. Taf.
59/718; 7 – Ebd. Taf. 16/128; 8- Ebd. Taf. 17/129.
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2
3

1

4

5

7

6

8

9
12

13

10

11
14

Tafel 8. Cehăluț I
1-2 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 57/660, 661; 3 – Ebd. Taf. 59/708; 4-5 – Ebd. Taf. 60/733, 734; 6 – Ebd. Taf. 53/600; 7 – Ebd. Taf. 77/968;
8-9 – Ebd. Taf. 83/1037, 1038; 10-11 – Ebd. Taf. 160/2318, 2319; 12-14 – Ders. 1978, Taf. 25 A/32, 35, 36.
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17
15

18

19

16

20

21

22

26

25

27

24

23

28

33

29

30

34

31

35

Tafel 9. Cehăluț I
15-36 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 24/1-22.
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32

36

1

2

3
4

5

6

8

7

Tafel 10. Cheilae Vârghișului II
1-8 – Emődi 2006, Abb. 7.
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5
1

3

2

4

Tafel 11. Ciocaia
1 – Kacsó 1995b, Abb. 4/8; 2-5 – Ebd. Abb. 8/9-12.
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2

1

3

5

4

8

6

7

Tafel 12. Coștiui II (1-5); Cubulcut (6-8)
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 52/585; 2 – Ebd. Taf. 53/602; 3 – Ebd. Taf. 90/1144; 4 – Ebd. Taf. 44/437; 5 – Ebd. Taf. 90/1151. 6-8 – Kacsó
1995b, Abb. 8/3-5.
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1

2

3

4

6

5

7

8
8a

12
9

11

10

Tafel 13. Cugir II (1-5); Dobrocina I (6-12)
1-5 – Rustoiu 1998, pl. I/1-5. 6 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 49/525; 7 – Ebd. Taf. 50/561; 8 – Ebd. Taf. 52/597; 9 – Ebd. Taf. 45/441; 10 –
Ebd. Taf. 87/1099; 11 – Ebd. Taf. 66/808; 12 – Ders. 1978, Taf. 27 E/5.
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1
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Tafel 14. Foieni II (1-2); Giula (3-9)
1-2 – Bader 1996, Abb. 6/3-4. 3-6 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 102 B/1-4; 7 – Ebd. Taf. 103 A/6, 7; 8 – Ebd. Taf. 102 B/5.
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Tafel 15. Hărău (1-8); Lelei (9-10)
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 73/911; 2 – Ebd. Taf. 156/2209; 3 – Ebd. Taf. 157/2244; 4-8 – Ders. 1978, Taf. 118 B/1-3, 5, 8. 9-10 – Bader
1978, pl. LXXXII/11, 12.
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Tafel 16. Lugoj (1-4); Maramureș III (5-14)
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 125/1722; 2-3 – Ebd. Taf. 105/1399, 1400; 4 – Ders. 1978, Taf. 120 C/4. 5-14 – Kobal’ 2005, Abb. 3/1-10.
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Tafel 17. Meseșenii de Sus (1); Minișu de Sus (2-29); Mișca (30-31)
1 – Rusu 1972, pl. III/7. 2-29 – Kacsó 1995b, Abb. 9/1-28. 30 – Chidioșan 1977, fig. 5/1; 31 – Ebd. fig. 1.
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Tafel 18. Moisei
1-10 – Kacsó 1995a, fig. 4/1-10; 11-15 – Ebd. Fig. 5/1-5.
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Tafel 19. Ocna de Fier
1-14 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 122 D/1-14.
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Tafel 20. Otomani
1-2 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 123 B/8, 9; 3-6 – Ebd. Taf. 124 A/25-28; 7-21 – Ebd. Taf. 123 B/10-24; 22 – Nánási 1974, fig. 6/3; 23-29 –
Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 123 B/1-7; 30-31 – Nánási 1974, fig. 6/5, 6; 32-37 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 124 A/29-34.
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Tafel 21. Petea
1-4 – Marta 2005, Taf. 1/1-4.
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Tafel 22. Pojejena
1-5 – Oprinescu 1990, Abb. I/1-4, 6; 6-10 – Ebd. Abb. II/1-5; 11 – Ebd. Abb. I/5.
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Tafel 23. Războieni-Cetate
1-12 – Petrescu-Dîmbovița 1978, Taf. 132 A/1-12.
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Tafel 24. Sânnicolau de Munte (1-13); Sânnicolau Român II (14-17)
1-13 – Kacsó 2009, Taf. 1. 14-16 – Petrescu-Dâmbovița 1978, Taf. 46 A/1, 2, 4; 17 – Ders. 1998, Taf. 22/164.
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Tafel 25. Ticvaniu Mare
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 125/1725; 2-4 – Ebd. Taf. 126/1734-1736; 5-8 – Ebd. Taf. 21/160 A-D; 9-10 – Săcărin 1981, Pl. I.
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Tafel 26. Tiream (1-2); Vadu Izei (3-14)
1 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 140/1902; 2 – Ebd. Taf. 137/1869. 3-4 – Petrescu-Dîmbovița 1998, Taf. 32/302, 303; 5 – Ebd. Taf. 51/577;
6 – Ebd. Taf. 77/971; 7-8 – Ebd. Taf. 80/1000-1001; 9-10 – Ebd. Taf. 35/336, 337; 11 – Ebd. Taf. 78/972; 12 – Ebd. Taf. 56/651; 13 – Ebd. Taf.
165/2414; 14 – Ebd. Taf. 33/319.
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Betrachtungen zur Deutung
mancher Materialgattungen und
Vorgänge der späten Bronzeund frühen Hallstattzeit*

Observații la interpretarea unor
categorii și fenomene din Bronzul
târziu și Hallstatt-ul timpuriu*

In memoriam Kurt HOREDT

Valentin VASILIEV

Stichworte: späten Bronze, Bronzedepots, Chronologie, industrie, Hallstattzeit.
Cuvinte cheie: epoca bronzului, depozit de bronzuri, cronologie, industrie, Hallstatt.

Die vorliegende Arbeit bietet einige Betrachtungen zu Ideen (Theorien) in der archäologischen Literatur zur späten Bronze- und der ersten Eisenzeit.
Da besonders Interpretations-, also Prinzipfragen
behandelt werden, ist die Ausführung knapp und
das Literaturverzeichnis auf das Notwendigste reduziert.
Wie bekannt bilden die Bronzedepots (von denen
die meisten zufällig entdeckt wurden) immer eines
der bevorzugten Forschungsziele für die besprochene Zeitspanne. Dies wird von den sehr zahlreichen
Studien und Bänden belegt, in denen die Vielfalt der
Aspekte dieser Depotfunde eingehend behandelt
wurden.
Unser erstes Thema betriﬀt die Deutung der
Bronzedepots.
Die Tatsache ist wohlbekannt, dass seit etwa
fünfundzwanzig Jahren immer beharrlicher behauptet wurde, dass alle Bronzedepots, unabhängig von
Größe, Zusammensetzung, Anzahl von Gegenständen, deren Erhaltungszustand und Gewicht, Votivdepots (Weihgaben) für die Götter darstellen. Darauf
folgte ein neuer Impuls1 und die Deutung der Depots

*

Die vorliegende Arbeit wurde ursprünglich für den
Band Archäologische Beiträge. Gedenkschrift zum
hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt (Hrsg. S.

Lucrarea de faţă prezintă câteva reflecţii asupra
unor idei (teorii) susţinute în literatura arheologică
privind epoca târzie a bronzului şi prima epocă a fierului. Deoarece vor fi avute în vedere mai ales probleme de interpretare, deci de principiu, expunerea
va fi succintă, iar referirile bibliografice limitate la
strictul necesar.
După cum se ştie, depozitele de bronzuri (cea mai
mare parte descoperite incidental) au reprezentat
mereu unul din obiectivele predilecte ale cercetării
privind intervalul de timp menţionat. Faptul este
probat de foarte numeroasele studii şi volume în care
au fost dezbătute amănunţit multitudinea aspectelor
pe care le ridică aceste depozite.
Primul subiect pe care-l abordăm priveşte interpretarea depozitelor de bronzuri.
Este binecunoscut faptul că de circa 25 de ani s-a
susţinut tot mai insistent ideea după care toate depozitele de bronzuri, indiferent de mărime, compoziţie,
număr de piese, starea şi greutatea lor reprezintă
depuneri cu caracter votiv (ofrande) închinate divinităţilor. A venit apoi un nou impuls1 şi interpretarea
depozitelor drept ofrande pentru divinităţi a devenit

*

Lucrarea de față trebuia să apară în volumul Archäologische Beiträge. Gedankschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt (Hrsg. S. Cociș), Cluj-Napoca,

Valentin VASILIEV, Cluj-Napoca

Revista Bistriței XXVIII/2014,
pp. 93-102
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als Weihgaben wurde durch die Übertreibung und
Verabsolutierung der Theorie zu einem Zwangsgedanken.
Um die Deutungen zu diskutieren, muss erstens
festgehalten werden, dass unter den Funden eine
sehr kleine Gruppe von Depots hervortritt, die als
homogen beschrieben werden und die in der Regel
aus einer einzigen Gattung von Stücken bestehen,
die alle vollständig sind.
Zum Unterschied von den als homogen benannten enthält die überwiegende Mehrheit der Depots,
manche davon groß und sehr groß, in beträchtlicher
Anzahl unterschiedliche Gattungen von Gegenständen: Werkzeug, Waﬀen, Schmuck, Gußabfälle, Kupfer- oder Bronzebarren (d. h. Rohstoﬀ). In der Regel
werden diese Gattungen von vollständigen und fragmentarischen Stücken vertreten.
Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen
von Depots führt zu folgenden Feststellungen.
Die homogenen Depots gliedern sich durch ihre
Kennzeichen – d.h. geringe Anzahl von Gegenständen, alle vollständig deponiert – vollkommen (und
qualitativ) in den Begriﬀ der Weihgabe – d. h. Geschenk, Huldigung usw. – für die Gottheit ein, wie
auch in den Begriﬀ “pars pro toto”, der suggeriert,
dass die deponierte Gabe Teil eines Ganzen ist, d. h.
eine Einheit (Einheiten), die eine Gattung (Gattungen) von Gegenständen vertritt.
Die anderen Depots, die die überwiegende Mehrheit bilden, enthalten in großer Anzahl verschiedene
Gattungen von Gegenständen, vollständig und fragmentarisch, einschließlich Bronzeabfälle und -barren; dies sind keine Weihgaben und können nicht als
solche betrachtet werden. Der Grund dafür ist oﬀensichtlich: das Vorkommen von gebrochenen Stücken
und besonders von Abfällen, die Sakrileg und Blasphemie bedeuten, beleidigen die Gottheit. Anders
gesagt widersprechen die Depots mit solchem Inhalt
dem Begriﬀ der Weihgabe selbst.
Die besprochene Theorie widerspricht auch einer
tiefgehenden weltlichen Motivation, u. zw. mit dem
grundlegenden Instinkt der Menschheit, ihre Güter zu bewahren und zu verwerten, besonders jene,
die schwer erhältlich sind. Die noch sehr primitiven
Werkzeuge und die schweren Arbeitsbedingungen
(z. B. das Graben und der Transport des Erzes durch

1

practic obsedantă prin supralicitarea şi absolutizarea
teoriei.
Pentru a discuta de interpretare trebuie reţinut
mai întâi faptul că în cadrul descoperirilor se remarcă un grup foarte mic de depozite, numite omogene,
care sunt constituite de regulă dintr-o singură categorie cu un număr redus de piese, toate întregi.
Spre deosebire de cele numite omogene, marea
majoritate a depozitelor, câteva mari şi foarte mari,
cuprind, în număr considerabil, diferite categorii de
piese: unelte, arme, podoabe, reziduuri de turnare,
turte de cupru sau bronz (adică materie primă). De
regulă categoriile de piese sunt reprezentate de exemplare întregi şi fragmentate.
Conturarea deosebirilor dintre cele două grupe
de depozite duce la următoarele constatări.
Depozitele denumite omogene, prin caracteristicile lor, adică număr redus de piese, şi toate depuse
întregi, se încadrează perfect (şi calitativ) în noţiunea
de ofrandă – adică dar, omagiu, etc – adusă divinităţii, precum şi în conceptul “pars pro toto”, care
sugerează că ofranda depusă este parte a unui întreg,
adică o unitate (unităţi) reprezentând o categorie (categorii) de obiecte.
Celelalte depozite, aflate în majoritate zdrobitoare şi care conţin în număr mare diverse categorii de
piese, întregi şi fragmentate, inclusiv deşeuri şi turte de bronz, nu sunt şi nu pot fi considerate votive.
Motivul este evident: prezenţa pieselor rupte şi mai
ales a deşeurilor, semnificând sacrilegiu şi blasfemie,
aduce un afront divinităţii. Cu alte cuvinte, depozitele cu un astfel de conţinut contravin flagrant noţiunii
de ofrandă.
Teoria în discuţie intră în contradicţie şi cu o profundă motivaţie profană, anume cu instinctul ancestral al speciei umane de a păstra/prezerva şi valorifica bunurile, mai ales cele care se obţin foarte greu.
Or, uneltele încă foarte primitive şi condiţiile infernale de lucru (de ex. săparea şi transportul prin galerii foarte înguste a minereului, reducerea lui primară
ş.a.) făceau ca randamentul, cu siguranţă foarte mic,
să se reflecte în valoarea fără îndoială ridicată a pieselor realizate.
În concluzie, teoria menţionată „transformă”
omul epocii bronzului într-un adevărat Sisif, care,
după un efort greu de imaginat, depunea ca ofrandă
tot (sau aproape tot) ce rezulta din practicarea metalurgiei bronzului. Desigur, este general acceptată

Cociș), Cluj-Napoca, 2014 vorbereitet. Aus objektiven
Gründen war ihr zeitgerechtes Einreichen nicht möglich. Sie wird im vorliegenden Bande zweisprachig
veröﬀentlicht.
Hänsel 1997, 11-22.

2014. Din motive obiective predarea ei la timp nu a fost
1

posibilă. O publicăm în prezentul volum, bilingv.
Hänsel 1997, 11-22.
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sehr enge Gallerien, seine primäre Reduktion usw.)
bewirkten, dass die zweifellos sehr geringe Leistungsfähigkeit sich in dem sicherlich hohen Wert der
hergestellten Metallgegenstände wiederspiegelte.
Folglich verwandelt die erwähnte Theorie den
Menschen der Bronzezeit in einen wahren Sisyphos,
der, nach schwer vorstellbarer Mühe, alles (oder fast
alles) was aus dem Praktizieren der Bronzemetallurgie hervorging, den Göttern weihte. Es wird natürlich allgemein angenommen, dass der vorgeschichtliche Mensch unter der Herrschaft des Heiligen stand.
Aber dies in allen Bereichen zu verabsolutieren, ist
zumindest eine Übertreibung.
Unter diesen Umständen ist es oﬀensichtlich,
dass die zusammengesetzten Depots Gemeinschaften oder Meistern (Gruppen von Meistern) gehörten.
Diese waren für alle Arbeitsphasen verantwortlich,
von der Erzgewinnung, der primären Reduktion, der
Durchführung der Formen, dem Schmelzen und der
Herstellung der Legierung, dem Gießen der Stücke,
der Fertigstellung, bis zu den Austauschhandlungen.
Sicherlich verwendeten die Meister auch die beschädigten/gebrochenen Stücke wieder, was von den
zahlreichen Fragmenten in den zusammengesetzten
Depots angezeigt wird. Übrigens wurde die Wiederverwendung in der Metallurgie der Bronzezeit sehr
häufig angewandt, weil durch das Wiedereinschmelzen von Abfällen rasch neue Stücke hergestellt werden konnten, wobei die primären Arbeitsphasen, die
schwierigsten, umgangen wurden.
Sicherlich könnten manche der hier ausgedrückten Ideen zum weltlichen Charakter der überwiegenden Mehrheit der Depots in mehr oder weniger
ähnlichen Formen in der älteren Literatur wiedergefunden werden, besonders im 7.- 9. Jahrzehnt des
vergangenen Jahrhunderts2.
Es muss aber festgehalten werden, dass ich, im
vollen Vorgang (und „Feldzug“) zur Eingliederung
aller Depots in die Votivgattung, zu wiederholten
Malen Zweifel an einer solchen Theorie geäußert
habe3. Umso größer ist meine Genugtuung, dass die
Ablehnung der Theorie (dass alle Depots als Weihgaben betrachtet werden müssen) sozusagen aus dem
Inneren des Systems selbst kam4.
Natürlich wurden die Bronzedepots viel diskutiert und deshalb bleibt vieles neu zu besprechen. Ich
beschränke mich hier auf einige Bemerkungen.

2
3
4

ideea că omul preistoric trăia sub imperativul sacrului. Dar a absolutiza acest aspect, în toate domeniile,
este cel puţin o exagerare.
În aceste condiţii este evident faptul că depozitele
compozite aparţineau unor comunităţi sau meşteri
(grupuri de meşteri). Aceştia acopereau toate etapele de muncă, de la extracţia minereului, reducerea
primară, execuţia formelor, topirea şi realizarea aliajului, turnarea pieselor, finisarea, până la operaţia
de schimb. Cu siguranţă meşterii reciclau şi piesele deteriorate/rupte, fapt indicat de numeroasele
fragmente aflate în depozitele compozite. Dealtfel,
reciclarea era un procedeu extrem de utilizat în metalurgia epocii bronzului, pentru că prin retopirea
deşeurilor se obţineau rapid piese noi, evitându-se
etapele primare de muncă, cele mai dificile.
Desigur, unele idei exprimate aici cu privire la caracterul profan al marii majorităţi a depozitelor s-ar
putea regăsi, în forme mai mult sau mai puţin apropiate, în literatura mai veche, cu precădere cea din
deceniile 7-9 ai secolului trecut2.
Trebuie însă reţinut faptul că, în plină etapă (şi
“campanie”) de încadrare a tuturor depozitelor în
categoria celor votive, mi-am exprimat în mod repetat îndoiala cu privire la o astfel de teorie3. Satisfacţia
îmi este deci cu atât mai mare, cu cât renegarea teoriei (că toate depozitele trebuie considerate votive)
a venit (ca să mă exprim plastic) chiar din interiorul
sistemului4.
Fireşte, legat de depozitele de bronzuri s-au discutat multe, şi de aceea multe rămân de rediscutat.
Mă rezum doar la câteva remarci.
Astfel, a pune sub semnul întrebării îngroparea
depozitelor, pentru a le feri de rapt, înseamnă a fi total opac la o reacţie elementar umană, anume de a ascunde bunurile de preţ în caz de pericol. Şi în special
depozitele de bronzuri erau bunul cel mai de preţ al
epocii.
Apoi, descoperirea unor depozite, de exemplu pe
o terasă, pe malul unei ape, în apropierea unor izvoare etc., a fost constant „explicată” ca reprezentând ofrande depuse acelor elemente naturale. Cel puţin la
fel de tentantă ar fi însă interpretarea că îngroparea
în preajma unor elemente naturale s-a făcut cu intenţia de a avea un reper la recuperarea depozitelor
(după trecerea pericolului).

Siehe z. B. Rusu 1972, 7 ﬀ.; Petrescu-Dîmbovița 1977,
7-38.
Ich zitiere bloß zwei Arbeiten: Vasiliev 1995, 94, Sp. 2;
Vasiliev 2005, 66.
Siehe Soroceanu 2011, 39 ﬀ.
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Vezi de ex. Rusu 1972, 7 sqq; Petrescu-Dîmbovița 1977,
7-38.
Citez doar două lucrări: Vasiliev 1995, 94, col. 2; Vasiliev 2005, 66.
Vezi Soroceanu 2011, 39 sqq..
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De asemenea există încercarea de a explica fragmentarea intenţionată a unor piese, pentru a putea fi
apoi depuse (în această formă) drept ofrande. Explicaţia poate părea ispititoare. În realitate ea reprezintă
un sofism.
În privinţa rolului divers pe care-l pot îndeplini
diferitele categorii de obiecte, nu trebuie exagerat.
O sabie (sau o spadă) poate fi utilizată, la nevoie şi
cu totul ocazional, spre exemplu la tăiatul unui măr.
Totuşi, când vedem o sabie ne gândim la rolul ei de
armă, pentru care a şi fost creeată, nu la posibilele
utilizări, cu totul ocazionale.
Ideea datării, inclusiv a aşezărilor, după o cronologie statutată pe baza depozitelor este, din start,
contraproductivă prin numeroasele inconveniente
pe care le va creea, din mai multe motive.
În primul rând pentru că o datare care să fie viabilă trebuie să aibă în vedere şi să ţină cont de toate sursele care oferă indicii cronologice. În al doilea
rând pentru că tocmai aşezările, prin stratigrafie şi
multitudinea de categorii precum şi conexiunea lor
oferă mai multe şi mai diverse date/indicii cronologice. Al treilea motiv derivă chiar din faptul că depozitele fiind de regulă descoperite incidental şi în afara
aşezărilor, nu beneficiază de suportul cronologic oferit de stratigrafie. Să nu uităm un al 4-lea fapt, anume
că, datorită caracterului incidental al descoperirilor,
cei ce publică depozite de bronzuri se „plâng” că nu
s-a păstrat vasul (sau vasele) în care se afla, eventual,
depozitul. Ce înseamnă asta ? Înseamnă că se simte
„mereu” nevoia de un alt “suport” pentru precizarea
cronologiei depozitelor.
Sunt deci motive temeinice pentru a pune sub
semnul întrebării o cronologie constituită doar pe
bază de depozite, mai ales în condiţiile în care există
şi o tendinţă („simpatie”) clară spre datări nejustificat de timpurii. Concluzia ? Depozitele reprezintă
o categorie arheologică foarte importantă. Dar analizate separat (mai ales fără conexiune cu aşezările)
ar oferi, fiecăruia, un teren propice de dat cu părerea, mai ales în datare. Vor ieşi datări multe, mereu
contradictorii, totdeauna în schimbare. Rezultă că,
în ciuda “ofensivei” ştiinţifice de durată, problemele
esenţiale privind depozitele, printre care şi cronologia, sunt încă în derivă, mai ales datorită uşurinţei cu
care se lansează tot felul de „teorii” .
Au fost expuse mai sus câteva dintre numeroasele interpretări privind depozitele de bronzuri. Există
însă şi opinia conform căreia, prin îngroparea depozitelor se urmărea menţinerea preţurilor5. Condiţiile

So bedeuten Zweifel daran, dass Depots verborgen wurden, um sie vor Raub zu schützen, eine
völlige Unempfänglichkeit einer elementär menschlichen Regung gegenüber, u. zw. wertvolle Güter im
Falle von Gefahr in Sicherheit zu bringen. Besonders
waren die Bronzedepots die wertvollsten Güter der
Zeit.
Sodann wurde die Entdeckung von Depots, z. B.
auf einer Terrasse, auf einem Gewässerufer, in der
Nähe von Quellen usw., stetig als Weihgaben für
jene Naturkräfte „erklärt“. Mindestens ebenso anziehend wäre jedoch die Deutung, dass das Vergraben
des Depots in der Nähe von Naturelementen mit der
Absicht unternommen wurde, einen Orientierungspunkt für ihre Wiedergewinnung (nachdem die Gefahr vorbei war) zu haben.
Es ist ebenfalls der Versuch anzutreﬀen, die absichtliche Fragmentierung mancher Stücke zu erklären, die danach (in dieser Form) als Weihgaben
deponiert wurden. Die Erklärung mag anziehend erscheinen, sie ist aber in Wirklichkeit ein Sophismus.
Bezüglich der unterschiedlichen Funktionalitäten, die die verschiedenen Gattungen von Gegenständen erfüllen konnten, darf man nicht übertreiben. Ein Säbel (oder ein Schwert) kann, wenn nötig
und ganz ausnahmsweise, z. B. auch zum Durchschneiden eines Apfels benutzt werden. Wenn man
aber einen Säbel sieht, denkt man an seine Rolle als
Waﬀe, für die er auch hergestellt wurde, nicht an die
möglichen gelegentlichen Benutzungen.
Die Idee der Datierung, einschließlich der Siedlungen, nach einer Chronologie, die aufgrund der
Depots aufgebaut wurde, ist von Anfang an kontraproduktiv und erzeugt zahlreiche Nachteile, aus folgenden Gründen:
Erstens muss eine gültige Datierung alle Quellen,
die chronologische Hinweise enthalten, in Betracht
gezogen werden. Zweitens bieten eben die Siedlungen, wegen ihrer Stratigraphie und der Vielfalt an
Fundgattungen sowie deren Zusammenhänge, die
meisten und verschiedensten chronologischen Angaben. Der dritte Grund entstammt aus der Tatsache
selbst, dass die Depots in der Regel zufällig und ausserhalb der Siedlungen entdeckt wurden und dass
sie der chronologischen Unterstützung der Stratigraphie entbehren. Auch ein vierter Grund darf nicht
vergessen werden: wegen des zufälligen Charakters
der Entdeckungen „beklagen“ sich die Autoren der
Veröﬀentlichungen von Bronzedepots, dass das Gefäß (oder die Gefäße), in der sich das Depot befunden hatte, nicht erhalten sind. Was bedeutet dies? Es
bedeutet, dass man stets weitere „Stützen“ für die
Präzisierung der Chronologie der Depots nötig hätte.

5

Huth 1997, 193.
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Es gibt also gute Gründe, um eine Chronologie
in Frage zu stellen, die nur afgrund von Depots aufgestellt wurde, besonders, da es auch eine deutliche
Neigung („Sympathie“) für unbegründet frühe Datierungen gibt. Die Schlussfolgerung? Die Depots bilden eine sehr bedeutende archäologische Kategorie.
Aber, wenn man sie gesondert untersucht (besonders ohne Verbindung zu den Siedlungen), bieten sie
jedem eine fruchtbare Grundlage zu Meinungsäußerungen, vor allem bezüglich der Datierungen. Es
gehen daraus zahlreiche Datierungen hervor, immer
widersprüchlich, ständig in Wandel begriﬀen. Somit
bleiben, trotz der langanhaltenden wissenschaftlichen „Oﬀensive“, die grundlegenden Fragen bezüglich der Depots, darunter auch die Chronologie,
immer noch fließend, besonders wegen der Leichtigkeit, mit der allerhand „Theorien“ geäußert werden.
Es wurden im Vorausgehenden einige der zahlreichen Deutungen zu den Bronzedepots dargestellt.
Es gibt aber auch die Ansicht, laut derer durch das
Vergraben von Depots die Beibehaltung der Preise
bezweckt wurde5. Die Umstände, unter denen die
Metallurgie in der Bronzezeit praktiziert wurde, bietet jedoch dieser Meinung keinen Halt. Dies ist also
eine Deutung, die dem vorgeschlichtlichen Menschen rein kapitalistische, merkantile Neigungen zuschreibt6. Hier befinden wir uns also im Bereich der
historiographischen Strömungen, die die Entwicklung in vorgeschichtlichen Zeiten durch Vorlagen
deuten, die von heutigen Auﬀassungen, Mentalitäten und Verhaltensweisen ausgehen (einschließlich
der Globalisierung!). Wenn man heutige Vorlagen
(Modelle) vorzieht, um davon ausgehend archäologische Funde zu deuten (falls sie überhaupt gedeutet
werden), öﬀnet man Tür und Tor jedwelchen Theorien und Deutungen. Es geht also hervor, dass aufgrund der heutigen Szenarien (zu Dogmen heraufgewerteter theoretischer Modelle) die Geschichte vergangener Zeiten nicht erforscht, sondern entsprechend der Sicht verschiedener Historiker konstruiert
wird. Die Kenntnis der Geschichte und die Ausarbeitung/Formulierung neuer Ideen müssen aber das
Ergebnis objektiver Forschung und gleichermaßen
größtmöglicher Verantwortung sein. Umso mehr, als
die historische Forschung auch einen subjektiven Faktor, die Deutung, beinhaltet. Seinerseits kann Subjektivismus größtenteils umgangen werden, wenn man
auf vorgefertigte Szenarien prefabricate verzichtet.

5
6

în care se practica metalurgia în epoca bronzului nu
oferă însă nici un suport acestei opinii. Iată deci o interpretare ce îi conferă omului preistoric un instinct
mercantil curat capitalist6. Suntem deci introduşi în
domeniul curentelor istoriografice, care interpretează evoluţia în preistorie prin scenarii ce au la bază
concepţii, mentalităţi şi comportamente actuale (inclusiv globalismul!). A acorda prioritate scenariilor
(modelelor) actuale, în funcţie de care sunt interpretate (dacă sunt interpretate) descoperirile arheologice, înseamnă a oferi cale liberă oricăror teorii şi
interpretări. Rezultă deci că pe baza acestor scenarii
(modele teoretice devenite dogme) istoria epocilor
trecute nu se cercetează, ci se construieşte după viziunea diferiţilor istorici. Totuşi, cunoaşterea istoriei şi
desprinderea/formularea unor idei noi trebuie să fie
rezultatul cercetărilor obiective şi în egală măsură şi
a unei responsabilităţi maxime. Cu atât mai mult cu
cât cercetarea istorică cuprinde şi un factor subiectiv,
adică interpretarea. La rându-i subiectivismul poate fi în mare parte evitat dacă se renunţă la scenarii
prefabricate.
Desigur cei care s-au “sustras” curentelor istoriografice în vogă (inclusiv “noii arheologii”) pot fi apreciaţi ca refractari la nou, conservatori, etc. Acestora
le rămâne însă o “consolare”: deşi la momentul apariţiei toate curentele istoriografice au fost considerate
imuabile, totuşi ele s-au succedat uneori la intervale
relativ scurte. Şi odată cu dispariţia curentelor, teoriile, ideile, apoi scenariile, ca şi “modelele teoretice”
au rămas sau vor rămâne doar ca mărturii ale unei
“expansiuni” nefireşti a gândirii istorice.
Se confirmă deci, încă odată, că ceea ce este “clasic”, adică validat de timp – inclusiv în interpretarea
istorică – este şi peren, spre deosebire de curentele istoriografice care (împreună cu teoriile lor) se succed
la anumite intervale.
Fireşte, pentru a păstra rigoarea ştiinţifică, cercetarea istoriei trebuie să-şi apropie constant tehnici,
procedee şi idei noi, cu adevărat viabile şi, totodată,
să rămână refractară la scenarii şi teorii care “construiesc” istoria trecutului prin viziuni arbitrare, proiectate din prezent. Cu alte cuvinte istoria este rezultatul evoluţiei în succesiunea generaţiilor. Pentru a se
apropia de adevăr, istoricii au obligaţia să o cerceteze
ştiinţific, nu libertatea absolută de a o construi după
“viziunea” fiecăruia.
Neavenită este şi utilizarea unor noţiuni moderne pentru denumirea unor situaţii din preistorie. De

Huth 1997, 193.
Für den unpassenden Charakter der erwähnten Ansicht siehe auch Bejinariu 2007, 77.
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Pentru caracterul inadecvat al opiniei menționate vezi
și Bejinariu 2007, 77.
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Sicherlich können jene, die ausserhalb der in
Mode stehenden historiographischen Strömungen
blieben (einschließlich der “neuen Archäologen”) als
dem Neuen gegenüber unempfänglich, konservativ
usw. betrachtet werden. Es bleibt ihnen jedoch ein
“Trost”: obwohl zum Zeitpunkt ihres Aufkommens
alle historiographischen Strömungen als unabänderlich galten, traten trotzdem andere auf, manchmal in
recht kurzen Abständen. Mit dem Verschwinden der
Strömungen blieben oder bleiben die Theorien, die
Ideen, sodann die Szenarien, wie auch die „theoretischen Modelle“ nur als Zeugnisse einer unnatürlichen “Expansion” des historischen Denkens.
Es wird also erneut bestätigt, dass das, was „klassisch“, also zeitbestätigt – einschließlich in der historischen Deutung –, auch dauerhaft ist, zum Unterschied von den historiographischen Strömungen, die
(zusammen mit ihren Theorien) in bestimmten Zeitspannen aufeinanderfolgen.
Natürlich muss sich die Erforschung der Geschichte, um ihre wissenschaftliche Strange beizubehalten, ständig neue, tatsächlich wirksame
Techniken, Prozeduren und Ideen aneignen und
gleichzeitig Szenarien und Theorien gegenüber unempfänglich zu bleiben, die die Geschichte der Vergangenheit durch eigenmächtige, aus der Gegenwart
hinüberprojizierten Vorstellungen „konstruieren“. In
anderen Worten ist die Geschichte das Ergebnis der
Entwicklung in der Aufeinangerfolge der Generationen. Um sich der Wahrheit zu nähern haben die Historiker die Verpflichtung, sie wissenschaftlich zu erforschen, nicht die absolute Freiheit, sie entsprechen
der “Sicht” eines jeden zu konstruieren.
Unpassend ist auch die Benutzung moderner
Begriﬀe für die Bezeichnung von Sachverhalten der
Vorgeschichte. Zum Beispiel erschien der Begriﬀ der
Industrie (in der Moderne) mit dem Beginn der Industrialisierung und enthält kennzeichnende Aspekte (für diese Zeit und diesen Vorgang), wie große
Zahlen von Arbeitern, entsprechende Organisierung,
große Produktion, gesteigerte Leistungsfähigkeit,
Anfang der Mechanisierung usw. Die häufige Benutzung des Begriﬀes „Steinindustrie“, beispielsweise
für die Bearbeitung (das Behauen) des Steins in der
Altsteinzeit, beweist entweder Unkenntnis des Sinnes des Begriﬀs Industrie oder aber oberflächliche
Behandlung der Terminologie, die die Entwicklungsunterschiede zwischen einander so entfernten Zeiten aufhebt7.

7

exemplu, noţiunea de industrie a apărut (în epoca
modernă) odată cu începutul industrializării şi cuprinde aspecte caracteristice (epocii şi fenomenului),
precum număr mare de lucrători, organizare adecvată, producţie mare, randament crescut, începutul
mecanizării, etc. Utilizarea frecventă a termenului de
“Industria pietrei”, de exemplu pentru prelucrarea
(cioplirea) pietrei în paleolitic, reflectă fie necunoaşterea sensurilor noţiunii de industrie, fie tratarea superficială a terminologiei, anulând diferenţele evolutive dintre epoci atât de îndepărtate7.
O afirmaţie care reţine atenţia (prin caracterul
ei şocant) este aceea că practicarea metalurgiei ar fi
determinat defrişarea pădurilor (datorită consumului de lemn)8. Rezultă că defrişarea ar fi fost consecinţa unei dezvoltări la cote paroxistice a metalurgiei
bronzului. Fireşte, teoria (cu tot ce exprimă) poate fi
imediat “cenzurată” din perspectiva situaţiei demografice a epocii bronzului, care nu justifică nici unul
din cele două fenomene.
Desigur, piesele descoperite (în depozite), deşi
la prima vedere sunt foarte numeroase, ele aparţin
unor etape destul de lungi şi de aceea nu permit
decât ipoteze. Lăsând altora ipotezele, mă rezum aici
la un aspect care poate fi abordat mai realist, inclusiv
la concluzii.
Ştim că pentru tăiat copaci, în epoca menţionată
se putea folosi ferăstrăul şi toporul. Interesează aici,
în mod special, randamentul acestor unelte.
În cele ce urmează vom prezenta ce a indicat un
experiment arheologic făcut cu un ferăstrău.
Astfel, un lemn de esenţă moale, respectiv un
pin cu diametrul mic, a putut fi tăiat integral, dar
cu eforturi mari şi cu blocarea repetată a lamei, deblocarea solicitând deasemenea eforturi susţinute şi
multă atenţie pentru a evita îndoirea şi ruperea ei.
Încercările de tăiere au eşuat la lemnul de esenţă
tare, respectiv la fag9. Rezultă deci că în comparaţie
cu randamentul unui ferăstrău manual actual, randamentul unui ferăstrău din epoca bronzului era cu
totul redus. Fragmentele de lamă de ferăstrău din
depozite confirmă atât ruperea lor frecventă, cât şi
mărunţirea impusă de retopire.
În privinţa topoarelor de bronz, până la efectuarea unui experiment, pot fi totuşi anticipate câteva
consideraţii. Astfel, dimensiunile şi greutatea redusă a majorităţii topoarelor, indică un randament

7

Übrigens wurde die Benutzung von modernen Theorien, Begriﬀen oder Bezeichnungen für frühere geschi-

8
9

Dealtfel, este deja contestată utilizarea unor teorii, noțiuni sau termeni moderni pentru etape anterioare ale
istoriei. Vezi de ex. Kohl 1989, 218 sqq; Harding 2000,
421 sqq.
Metzner-Nebelsick 2000, 164.
Nessel 2010, 41-56.
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Eine (wegen ihres schockierenden Charakters)
auﬀallende Behauptung ist jene, dass die Praktizierung der Metallurgie (wegen des Holzverbrauchs)
die Entwaldung als Folge gehabt hätte8. Es geht daraus hervor, dass die Entwaldung die Folge einer
unvorstellbaren Entwicklung der Bronzemetallurgie
gewesen sei. Oﬀensichtlich kann die Theorie (mit allem, was sie ausdrückt), sofort aus der Sicht der demographischen Lage der Bronzezeit „zensiert“ werden, die keinen der beiden Vorgänge rechtfertigt.
Selbstverständlich gehören die (in Depots) entdeckten Stücke, obwohl auf erste Sicht sehr zahlreich, einer recht langen Zeitspanne an und erlauben
deswegen nur Hypothesen. Ich überlasse die Hypothesen anderen und beschränke mich hier auf einen
Aspekt, der auf realistischere Weise behandelt werden kann, einschließlich, was die Schlüsse betriﬀt.
Es ist bekannt, dass in der Bronzezeit zum Bäumefällen Sägen und Äxte benutzt werden konnten.
Es interessiert hier besonders die Leistungsfähigkeit
dieser Werkzeuge.
Im Folgenden beziehe ich mich auf ein archäologisches Experiment mit einer Säge.
So konnte ein Weichholz, bzw. eine dünne Pinie,
vollständig gefällt werden, aber mit großer Mühe
und mit wiederholtem Klemmen des Sägeblatts,
wobei das Entklemmen ebenfalls mühsam und vorsichtig vor sich ging, um das Blatt nicht zu verbiegen und zu brechen. Ein Hartholz, bzw. eine Buche,
konnte nicht gefällt werden9. Es geht also daraus hervor, dass im Vergleich zur Leistung einer heutigen
Handsäge, die Leistung einer bronzezeitlichen Säge
viel geringer war. Die Fragmente von Sägeblättern in
den Depots bestätigen sowohl, dass sie oft brachen,
als auch, dass Wiedereinschmelzen zu Verkleinerungen führte.
Bezüglich der Bronzeäxte dürfen, in Ermangelung
von Experimenten, einige Betrachtungen vorausgeschickt werden. Die geringen Ausmaße und Gewichte der meisten Äxte weisen auf eine beschränkte
Leistung hin. Dass Bronze manchmal zerbrechlich ist
(es bricht bei großen Anforderungen entzwei), beeinflusst die Leistung ebenfalls. Schließlich bildet das
im Vergleich mit den heutigen im allgemeinen kleinere Blatt der Bronzeäxte eine weitere Reduzierung
der Leistung. Es ist also die Behauptung nicht übertrieben, dass nur eine geringe Anzahl von Äxten, u.

8
9

chtliche Zeitspannen bereits angegriﬀen. Siehe z. B.

redus. Faptul că bronzul este uneori casant (crapă la
solicitări mari), influenţează deasemenea randamentul. În fine, un aspect care reduce şi mai mult randamentul este tăişul în general mic al topoarelor de
bronz, în comparaţie cu cele actuale. Nu este deci
nici o exagerare în aprecierea că numai un număr
redus de topoare, anume cele mari şi cu tăişul mai
lung, puteau avea un randament relativ apropiat de
cel al topoarelor actuale (de fier), aflate în inventarul oricărei gospodării săteşti. Nu trebuie uitat însă
că topoarele tăietorilor de păduri din secolul trecut
aveau randament superior celor uzuale. O concluzie
preliminară arată deci că teoria defrişării pădurilor
datorită practicării metalurgiei în epoca bronzului
este cel puţin o mare exagerare. Desigur, pentru mărirea suprafeţelor agricole se făceau defrişări în epoca
bronzului, dar ele se realizau pe suprafeţe mici, mai
ales prin incendiere.
Descoperirile arată că metalurgia bronzului a
cunoascut o perioadă de vârf în secolele XIII-X a.
Chr. Totuşi producţia nu trebuie exagerată, ca şi fenomenele conexe, inclusiv defrişarea.
Deşi cele expuse anterior conţin şi concluzii, sunt
totuşi necesare câteva succinte sublinieri.
În problema interpretării istorice, astăzi există
tendinţa neglijării surselor documentare, dându-se
prioritate scenariilor ce au la bază mentalităţi şi
comportamente actuale. Rezultă deci că prin aceste
scenarii, istoria nu se cercetează pe criterii ştiinţifice,
ci se construieşte după viziunea fiecăruia. Istoria
este astfel scoasă din sfera ştiinţei. Dar, ca toate curentele istoriografice anterioare şi cel actual va trece.
Un aforism (confirmat şi de evoluţia actuală) spune
că oamenii învaţă foarte puţin din istorie... Desigur,
noutăţile asigură progresul. Dar este dovedit faptul
că doar un mic procent din tot ce se declară „nou”
este validat de timp.
La final consider necesar de relevat (succint) prin
trei exemple, tendinţa la modă azi de a data nejustificat de timpuriu, inclusiv descoperirile cu obiecte de
fier de pe teritoriul României.
Este cunoscut că în aşezarea fortificată de la Cernatu (jud. Covasna), într-un bordei (atelier ?) au fost
aflate o fibulă de tip Peschiera şi, grupat, 16 piese
masive din fier (daltă, cuţit masiv, topot plat cu aripioare, topor bipen şi 12 bare-lingouri). Publicând descoperirile, Z. Székely aprecia că “după formele şi ornamentele vaselor”... cât şi ”pe baza fibulei Peschiera
de tip dezvoltat” aşezarea de la Cernatu datează din
”Hallstattul timpuriu, faza B”10 .

Kohl 1989, 218 ﬀ; Harding 2000, 421 ﬀ.
Metzner-Nebelsick 2000, 164.
Nessel 2010, 41-56.

10 Székely 1966,17-28 (în special 23-27).
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zw. die großen, mit längerem Blatt, in Leistung den
heutigen (eisernen) Äxten in jeder dörflicher Wirtschaft nahestehen konnten. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Äxte der Holzfäller des vorigen
Jahrhunderts den gewöhnlichen in Leistung überlegen waren. Ein vorläufiger Schluss zeigt also,
dass die Theorie der Entwaldung wegen der Praktizierung der Metallurgie in der Bronzezeit zumindest stark übertrieben ist. Sicherlich wurden für die
Vergrößerung des Anbaugeländes in der Bronzezeit auch Entwaldungen druchgeführt, diese fanden
jedoch auf kleinen Flächen und besonders durch
Brand statt.
Die Funde zeigen, dass die Bronzemetallurgie im
13.- 10. Jh. v. Chr. einen Höhepunkt erlebte. Die Produktion darf jedoch nicht übertrieben werden, wie
auch die damit zusammenhängenden Vorgänge, einschließlich der Entwaldung.
Obwohl das oben Genannte auch Schlussfolgerungen enthält, muss noch Einiges kurz hervorgehoben werden.
In der Frage der historischen Deutung neigt man
heute dazu, die Quellen zu vernachlässigen und
Szenarien vorzuziehen, die auf heutigen Denk- und
Verhaltensweisen fußen. Es geht also daraus hervor,
dass durch solche Szenarien die Geschichte nicht aufgrund wissenschaftlicher Kriterien erforscht wird,
sondern entsprechen der Sichtweise eines jeden konstruiert wird. Damit wird die Geschichte aus dem
Bereich der Wissenschaften entfernt. Aber wie auch
die früheren historiographischen Strömungen wird
auch die gegenwärtige vorbeigehen. Ein Sinnspruch
(der auch von der jetzigen Entwicklung bestätigt
wird) besagt, dass die Menschen sehr wenig aus der
Geschichte lernen ... Natürlich sichert die Neuheit
den Fortschritt. Es ist aber erwiesen, dass nur ein
kleiner Prozentsatz aus all dem, was als „neu“ erklärt
wird, der Zeit standhält.
Zum Schluss betrachte ich es als notwendig,
knapp anhand dreier Beispiele die heutige Modetendenz, ungerechtfertigt frühe Datierungen zu bieten,
einschließlich für die Funde mit Eisengegenständen
auf dem Gebiet Rumäniens, zu veranschaulichen.
Es ist bekannt, dass in der befestigten Siedlung
von Cernatu (Kreis Covasna) in einer eingetieften
Wohnung (Werkstatt?) eine Fibel vom Peschiera-Typ
und, gruppiert, 16 massive Eisengegenstände (Meißel, massives Messer, Ärmchenbeil, zweischneidige Axt und 12 Barren) gefunden wurden. Bei der
Veröﬀentlichung äußerte Z. Székely der Meinung,
dass die Siedlung von Cernatu “aufgrund der Formen und Verzierung der Gefäße” ... sowie ”aufgrund

Acceptând argumentaţia lui Z. Székely, trebuie
totuşi făcute următoarele precizări. Faptul că vasele
mari bitronconice de la Cernatu nu sunt prevăzute
cu proeminenţe hipertrofiate, nu au gâtul canelat şi
nici tortiţe sub buze, arată chiar o datare mai târzie,
respectiv Ha.B3, început de Ha.C. Mai mult, predominarea canelurilor în ghirlandă pe vasele mari, uneori în jurul unui buton11, indică deasemenea datarea
în Ha.B3-Ha.C (a nu se uita că acest tip de ornament
se întâlneşte inclusiv în Ha.D). Cât priveşte durata de
evoluţie a fibulelor de tip Peschiera, descoperirile de
la Bădeni12 şi de la Ghirişu Român13 arată că în Transilvania ele persistă sigur şi în Ha.B3 .
Un indiciu important pentru datare îl oferă şi faptul că, până în Hallstattul târziu pe teritoriul Transilvaniei (şi României în general) nu se cunoaşte vreo
descoperire în care să apară (la un loc) un număr atât
de mare de piese majore din fier ca la Cernatu.
Rezultă deci că datarea aşezării şi a celor 16 piese
din fier de la Cernatu la 1100 a.Chr. (adică în Ha.A)14
reprezintă o forţare nejustificat de timpurie a cronologiei, o problemă asupra căreia am atras de mai
multe ori atenţia15.
Dacă tendinţele de datări timpurii sunt regretabile, cu totul reprobabile sunt tentativele de falsificare
a datărilor, prin schimbarea internţionată a datelor
oferite de descoperitori. Spre exemplu la Deva (jud.
Hunedoara), într-o aşezare cu mai multe faze de locuire, deasupra unor gropi ce conţineau la bază ceramică Wietenberg târzie şi de tip Igriţa, a fost aflat un
pumnal din fier, de dimensiuni apreciabile (l=24 cm).
Se precizează faptul că pumnalul aparţine nivelului
superior, hallstatian16. În aceste condiţii, afirmaţia că
pumnalul a fost descoperit „într-una dintre gropi” şi
că se datează în sec. XII a. Chr.17 este o denaturare
intenţionată a realităţii, ce nu merită a fi discutată.
Un fapt însă trebuie remarcat: scenariile, inclusiv cele
care urmăresc să acrediteze datări nejustificat de timpurii trebuie abandonate, pentru că ne îndepărtează
de realitatea istorică. În acest context este deci de
reţinut şi faptul că, încercările de a data nejustificat
de timpuriu aşezări sau categorii din prima epocă a
fierului intră în contradicţii de neconciliat cu o altă
tendinţă, anume aceea de a prelungi Bronzul târziu

11
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13
14
15
16
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Székely 1966, 23.
Milea 1968, 513-516.
Petrescu-Dîmboviţa 1977, 145,
Boroffka 1987, 62, nr, 7; Wesse, 1990, 167, 177
Vezi de exemplu Vasiliev 1994, 37-47.
Andrițoiu 1983, 46-47.
Boroffka 1987, 64, nr. 11.
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der entwickelten Fibel vom Peschiera-Typ” in die
”frühe Hallstattzeit, Phase B” datiert werden kann10.
Zur Argumentierung von Z. Székely müssen folgende Präzisierungen hiunzugefügt werden. Dass
die großen doppelkegelförmigen Gefäße von Cernatu keine vergrößerten Höcker aufweisen, keine
Kannelierungen am Hals und auch keine kleinen
Griﬀe unter dem Rand, weist auf eine spätere Datierung hin, u. zw. Ha.B3 oder frühes Ha.C. Mehr
noch, das Vorherrschen girlandenförmiger Kannelierungen auf den großen Gefäßen, manchmal rings
um einen Knopf11, verweist ebenfalls auf eine Datierung in Ha.B3-Ha.C (nicht zu vergessen, dass diese
Verzierung einschließlich in Ha.D vorkommt). Bezüglich der Entwicklungsdauer der Fibeln vom Peschiera-Typ, zeigen die Entdeckungen von Bădeni12
und Ghirişu Român13, dass sie in Siebenbürgen mit
Sicherheit auch in Ha.B3 weitergeführt wurden.
Einen bedeutenden Hinweis zur Datierung bildet auch die Tatsache, dass in Siebenbürgen (und in
Rumänien allgemein) keinerlei Fund bekannt ist, in
dem eine so große Anzahl von wichtigen Eisengegenständen wie in Cernatu gemeinsam erscheinen.
Es geht also daraus hervor, dass die Datierung der
Siedlung und der 16 Eisengegenständen von Cernatu
um 1100 v. Chr. (also in Ha.A)14 eine ungerechtfertigt
frühe Verdrehung der Chronologie darstellt, ein Problem, zu dem ich mich desöfteren geäußert habe15.
Während die zu frühen Datierungen bedauerlich sind, sind die Versuche, Datierungen durch die
absichtliche Änderung der von den Entdeckern gemachten Angaben zu fälschen, äußerst verdammenswürdig.
So wurde in Deva (Kreis Hunedoara) in einer
Siedlung mit mehreren Wohnphasen ein recht großer eiserner Dolch (L = 24 cm) über einer Grube
gefunden, auf deren Boden sich späte Wietenbergund Igriţa-Keramik befand. Es wird präzisiert, dass
der Dolch der obersten, früheisenzeitlichen Schicht
angehört16. Unter diesen Bedingungen ist die Behauptung, dass der Dolch „in einer der Gruben“
gefunden wurde und dass er in das 12. Jh. v. Chr.
zu datieren sei17, eine absichtliche Verfälschung des

10
11
12
13
14
15
16
17

prin cele trei faze: Bronz târziu I-III (a existat încercarea de a introduce şi o a IV-a fază). Cu alte cuvinte
contradicţia rezultă din faptul că unii împing sfârşitul bronzului târziu spre Ha.C, în timp ce alţii se străduiesc (cu orice mijloace) să dateze foarte timpuriu,
adică în sec. XII-XI (şi chiar mai devreme), descoperiri semnificative de obiecte din fier. Iată încă o absurditate pe care o produc datările nefundamentate.

Székely 1966,17-28, besonders 23-27.
Székely 1966, 23.
Milea 1968, 513-516.
Petrescu-Dîmbovița 1977, 145,
Boroffka 1987, 62, nr. 7; Wesse, 1990, 167, 177
Siehe z. B. Vasiliev 1994, 37-47.
Andrițoiu 1983, 46-47.
Boroffka 1987, 64, nr. 11.
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Sachverhalts, die gar keiner Diskussion würdig ist.
Eines muss aber hervorgehoben werden: die Szenarien, einschließlich jener, die ungerechtfertigt frühe
Datierungen durchzusetzen versuchen, müssen aufgegeben werde, weil sie uns von der historischen
Wirklichkeit entfernen. In diesem Zusammenhang
ist also auch festzuhalten, dass die Versuche, Siedlungen oder Materialgattungen der frühen Eisenzeit

ungerechtfertigt früh zu datieren, mit einer weiteren
Tendenz in unüberbrückbare Widersprüche treten,
u. zw. mit jener, die Spätbronzezeit durch die drei
Phasen Spätbronze I-III zu verlängern (es gab auch
den Versuch, noch eine vierte Phase einzuführen).
Dies ist eine weitere Absurdität, die von unbegründeten Datierungen verursacht wird.
Übersetzt von Ligia Ruscu
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Cercetări arheologice de teren.
I. Câmpia Turzii (județul Cluj)

Sorin NEMETI
Florin-Gheorghe FODOREAN

Cuvinte cheie: repertoriu arheologic, cercetare arheologică de teren, tumul, Câmpia Turzii, cultura Coțofeni, preistorie.
Keywords: archaeological repertory, archaeological field survey, Câmpia Turzii, Coțofeni culture, prehistory.

Repertorierea siturilor arheologice din România este o prioritate azi, atât pentru relevanța științifică a rezultatelor obținute, cât, mai ales, pentru clarificarea listelor și documentelor oficiale care reglează gestiunea și
protejarea patrimoniului arheologic național. Repertoriul arheologic național, plan de cercetare lansat de Al.
Odobescu, dar și plan al colectivelor institutelor Academiei din deceniile trecute, este departe de a fi finalizat.
Identificarea și repertorierea siturilor arheologice trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele trebuie
comunicate nu doar instituțiilor care au ca misiune înregistrarea și protejarea siturilor arheologice, ci și comunității științifice.
Prin cercetările de teren pe teritoriul municipiului Câmpia Turzii, jud. Cluj, am putut stabili existența și
localizarea mai multor situri arheologice, majoritatea menționate ca atare în bibliografia de specialitate. Pornind de la informații vechi, sumare și imprecise am încercat să clarificăm problemele legate de localizarea,
caracterul sau chiar prezența acestora în arealul avut în vedere.
1. În apropierea izvorului Elecfalva (Élecsfalva forrás) se găsesc „fragmente ceramice groase”. Epocă nedeterminată. În lista monumentelor istorice (LMI) situl apare la nr. 197, cu codul Cj-I-s-B-06999 „Izvorul Elecfalva”,
cu precizarea că ar fi vorba despre tumuli. De remarcat că niciunde în bibliografia de specialitate nu se menționează tumuli în apropierea izvorului Elecfalva, ci descoperirea de fragmente ceramice. Microtoponimul
Elecfalva / Élecsfalva nu este menționat în zona Câmpia Turzii pe nici una dintre hărțile militare austriece consultate1. Trebuie menționat faptul că Roska Márton înregistrează descoperirile de la Élecsfalva și Füzes forrás și
sub vocea Sânmihaiul de Jos (Alsószentmihályfalva, azi Mihai Viteazu), cu aceeași referință – cartea lui Orbán
Balasz din 1871. În concluzie, deja în prima jumătatea a secolului XX, această informație era imprecisă și dificil
de localizat topografic, oscilându-se între hotarele localităților Câmpia Turzii și Mihai Viteazu2.
2. În jurul izvorului Fizeș (Füzesforrás, „Izvorul cu salcie”) sunt patru tumuli, din care, cu prilejul lucrărilor
agricole, ies la iveală arme și alte obiecte. Situl apare în lista monumentelor istorice (LMI) la nr. 196 cu codul
CJ-I-s-B-06998, Izvorul Fizeș. Toți acești tumuli sunt situați în zona Șarât, construiți pe grinduri, în locurile

1
2

Prima ridicare: 1763-1785, a doua ridicare: 1806-1869, a treia ridicare: 1869-1887.
Roska 1942, 28, nr. 108; 20-21, nr. 71; RepCluj 1992, 116, nr. 1.
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mai înalte ale luncii Arieșului. Dintre aceștia, prin anii 1975-1976, au mai putut fi identificați trei:
a. cel cercetat în 1967 (Gâlmea de pe șes), identificat pe teren;
b. altul se afla la circa 350-400 m vest de gară (cercetat în 1953, actualmente distrus);
c. al treilea se afla în apropierea albiei actuale a pârâului Racoșa, în spatele porții nr. 3 a Combinatului
Mechel (fost Industria Sârmei Câmpia Turzii), la circa 400 m depărtare de șosea (nu mai poate fi localizat pe teren)3.
Doi dintre tumulii menționați fără informații suplimentare la punctul 2 în Repertoriul Arheologic al județului Cluj sunt tratați în aceeași lucrare la punctul 3.
(2a) Un tumul situat la cca. 1 km SSV de gară, numit Gâlmea de pe șes, având 50 m în diametru, a fost cercetat parțial în anul 1967 de către I. Ferenczi (MNIT Cluj-Napoca) și Magda Jude (Muzeul de Istorie Turda).
Tumulul are diametrul de circa 50 m și o înălțime de 2 m. În centrul gropii, într-o cameră funerară amenajată
cu bârne de lemn (1,90 x 1m), la - 2,60 m de la nivelul actual de călcare a fost găsit un schelet uman, așezat pe
spate, în poziție chircită, orientat SV - NE, fără inventar. Mormântul a fost datat în jurul anului 1800 î. Hr. și
atribuit purtătorilor mormintelor tumulare și al înmormântărilor cu ocru4.
Am putut identifica pe teren acest tumul, de aceea vom prezenta în continuare câteva observații cartografice. Pe planul topografic fundamental, scara 1:5.000, cu nomenclatura L-34-60-B-d3-I, pe suprafața de la sud
de bucla căii ferate, o cotă are valoare mai mare: 307 m. Exact în acest punct se află tumulul5. Distanța de la
calea ferată spre sud până la tumul este de circa 250 m (Fig. 1). El se află la circa 200 m NNE față de stația de
transformatoare (Fig. 2). Pe ortofotoplan, realizat în 2005, tumulul se observă perfect, ca o pată circulară. În
imaginile Google Earth, același tumul se observă destul de clar, cu toate că rezoluția imaginii este slabă.
(2b) Lângă gară, cu ocazia unor lucrări la calea ferată, a fost excavat în 1953 un tumul (Fig. 3), ieșind la
iveală materiale provenite de la morminte scitice de înhumație (schelete, fragmente de vase bitronconice,
fără caneluri, cu pereții acoperiți cu slip metalic, străchini invazate, cești cu torți supraînălțate, un pumnal
akinakes și un vârf de lance din fier). Pumnalul akinakes și vârful de lance s-au pierdut, vasele se află toate la
Muzeul de Istorie Turda. Tumulul se afla cam la mijlocul unghiului de cale ferată Câmpia Turzii – Războieni
și Câmpia Turzii – Turda6 (la circa 500 m de unghiul format de linia ferată)7.
(2c) Cel de-al treilea, localizat de autorii monografiei orașului Câmpia Turzii „în spatele porții nr. 3 a
Combinatului Mechel, la circa 400 m depărtare de șosea”, este practic într-o zonă aflată actualmente în incinta
Combinatului Mechel și nu mai poate fi reperat pe teren.
Tumulii din zona Șarât, în lumina informațiilor mai vechi și mai noi din bibliografia de specialitate, sunt
situați într-o zonă relativ restrânsă din zona gării. În triunghiul format de linia de cale ferată Câmpia Turzii –
Războieni și Câmpia Turzii – Turda, la circa 500 m de unghi, existau doi tumuli aplatizați distruși în 1953 de
lucrările de terasament (din mantaua unuia provin înmormântările scitice). Azi zona este nivelată, o parte a
fost folosită ca loc de depozitare de deșeuri industriale, iar în centrul triunghiului se află un garaj și o parcare
pentru utilaje și camioane. Locul celor doi tumuli aplatizați (dintre care unul distrus în 1953 de lucrările de terasament) poate fi amplasat ipotetic în zona terasamentului de cala ferată (latura sudică a triunghiului). Doar
tumulul cercetat parțial în 1967, Gâlmea de pe șes, este azi identificabil cu certitudine pe teren. Cel de-al treilea
se află într-o zonă situată în incinta combinatului Mechel.
3. Conform informațiilor din bibliografia veche8, între Câmpia Turzii și Turda, spre vest de linia ferată
Câmpia Turzii – Războieni, la aproximativ 1 km, pe terenul fostei proprietăți a doctorului Nicolae Betegh,

3
4
5
6
7

8

Orbán 1871, 124-125; Roska 1926-1927, 28, nr. 108; RepCluj 1992, 116-117, nr. 2; Câmpia Turzii 1994, 33.
Ferenczi, Jude mss; Ferenczi 1974, 127 sqq.; Popescu 1968, 681, nr. 35; Vasiliev 1976, 92; RepCluj 1992, 117-118, nr. 3;
Câmpia Turzii 1994, 31-33.
Coordonate Stereo 70: tumul 1967, X=413966.5815 Y=560345.7093 (centrul cercului).
Coordonate Stereo 70 : tumulul distrus în 1953, X=414150.8229 Y=560569.9357 (centrul cercului).
Ferenczi 1966, 50, n. 26 - observație personală Ferenczi István, fără alte detalii; Popescu 1968, 681, nr. 35; Crișan 1974,
108, nr. 15; Vasiliev 1976, 92; Vasiliev 1979, 22, nr. 11; Vasiliev 1980, 35-36, 144, nr. 28 ; Vlassa, Takács, Lazarovici 19851986, 60; RepCluj 1992, 117, nr. 3 ; Câmpia Turzii 1994, 34-35.
Horedt 1958.
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s-au descoperit în 1912 câteva morminte avare cu schelete de cai. Cu ocazia unei recunoașteri din septembrie
1954, K. Horedt nu a putut afla de la locuitorii din zonă date mai precise privind amplasarea pe teren a acestor morminte. Obiectele din inventarul mormintelor au intrat în colecția Téglás I. din Turda apoi în colecțiile
Muzeului Național din Budapesta. Publicând o limbă de centură, Fettich N. (Emlékkönyv, I, p. 500) a anunțat
că vor fi oferite publicului specialist noi date despre descoperirile de aici. Din păcate, un asemenea studiu nu
a mai apărut. K. Horedt publică în 1958 inventarele după plăcile fotografice ale colecției Téglás I., puse la dispoziție de către I. I. Russu. Materialele descoperite constau din zăbale și scărițe din fier, topor, vârf de lance,
catarame și limbi de centură, pandantive, cercei și inele din bronz9.
În lista monumentelor istorice (LMI) situl, nelocalizat pe teren, are nr. 198 și codul CJ-I-s-B-07000 (fosta
proprietate Betegh).
Zona acestei necropole avare poate fi azi identificată, datorită cercetărilor efectuate cu ocazia construcției
nodului de la Câmpia Turzii al autostrăzii Transilvania (Fig. 4). Terasa aflată pe partea dreaptă a șoselei E60,
la ieșirea din Câmpia Turzii (Sâncrai) spre Luna, este locul de amplasare a unor așezări și necropole din epoca
migrațiilor. Microtoponimul Odăi Beteag indică faptul că este vorba de aceeași zonă a proprietății lui N. Betegh unde au fost descoperite mormintele de călăreți avari (Fig. 5-6).
Cercetările inedite ale unui colectiv al MNIT Cluj-Napoca au identificat, în anii 2008 -2010 și 2013, în acest
punct o așezare de tip Țaga – Morești, necropola cu morminte în șiruri aferentă și o așezare medievală timpurie. Necropola cu morminte în șiruri aparține celui de-al doilea orizont (cimitir de tip Band-Noșlac) datat în a
doua jumătate a secolului VI și prima jumătate a secolului VII d. Hr. (epoca primului kaganat avar)10.
4. Dintr-un loc neprecizat topografic, din zona orașului Câmpia Turzii, se credea că s-au descoperit fragmente ceramice ornamentate cu incizii în brăduț și linii întrerupte, aparținând culturii Coțofeni (cu precizarea
că materialele s-ar afla în colecțiile MNIT Cluj-Napoca). În repertoriul lui Iulian Marțian, apare localitatea
Ghiriș, din județul Turda – Arieș ca „stațiune preistorică”, fără precizări suplimentare, iar ca referință „comunicatele autorului”. În monografia culturii Coțofeni din România descoperirile sunt menționate ca fiind
descoperite în localitatea Ghirișu Român (com. Mociu, jud. Cluj) și nu la Ghirișu de Arieș (fostul nume al
localității Câmpia Turzii). Astfel, putem conchide că cel mai probabil este vorba despre o confuzie făcută
autorii din prima jumătate a secolului XX între localitățile Ghirișu Român și Ghirișu de Arieș, confuzie perpetuată de autorii Repertoriului Arheologic al Județului Cluj. În monografia lui H. Schroller din 1933 în lista
localităților unde s-a găsit ceramică cu linii incizate (Furchenstichkeramik) este trecută și Câmpia Turzii, fără
referințe. Aceeași informație o regăsim la Roska M. în articolul său despre eneoliticul Transilvaniei din 1941
și în repertoriul arheologic din 1942, citând în ambele cazuri sinteza mai veche a lui Wosinsky Mór din 1904.
La locul citat (și în toată secțiunea referitoare la stațiunile preistorice din Ardeal) nu se găsesc nici unde menționate descoperiri la Aranyosgyéres (i.e. Câmpia Turzii), ci fragmente de vase decorate cu incizii în brăduț
de la Géresen (Kolozsm.), cu precizarea (pe care o regăsim în bibliografia ulterioară) că materialele se află
la muzeul din Cluj. Confuzia provine probabil din faptul că în foarte sumarul catalog al colecției Muzeului
Ardelean publicat în 1903 de către Pósta Belá apar fragmente ceramice neolitice provenite de la „gyéresi telepről” (cătunul Gyéres)11.
Nu există până în prezent nici un sit Coțofeni semnalat în zona municipiului Câmpia Turzii. Fragmentele
ceramice Coțofeni provenite de la Ghirișul Român (com. Mociu, jud. Cluj) au fost atribuite eronat Ghirișului
de Arieș, azi Câmpia Turzii.
5. O serie de puncte cu descoperiri arheologice apar în bibliografie în relație cu zona municipiului Câmpia
Turzii, pornindu-se de la informații furnizate verbal de fostul director al Muzeului de Istorie Turda, Zaharia
Milea. Trei dintre aceste puncte, conform informațiilor sumare și imprecise ale lui Zaharia Milea sunt situate
pe terasa înaltă a malului stâng al Arieșului, zonă care nu este cuprinsă în intravilanul municipiului Câmpia
Turzii și astfel aparțin de localitățile Viișoara și Urca (5b, 5c, 5d, 5e). Celelalte puncte, fiind semnalate doar pe

9 Horedt 1958, 94-95, fig. 11/ 2-7; 12/2-4, 6-11; RepCluj 1992, 118, nr. 4; Câmpia Turzii 1994, 39-40.
10 CCA 1999, Câmpia Turzii, nr. 5090; CCA 2014, Luna, nr, 50, p. 83-84: «așezări și necropole datate în secolele VI-X d.

Hr.».
11 Pósta 1903, 14. 1; Wosinsky 1904, 27 (Géresen); Marţian 1920, 20, nr. 291; Schroller 1933, 74, nr. 10; Roska 1941, 50, nr.

15; Roska 1942, 28, nr. 108; Roman 1976, 82, nr. 225; RepCluj 1992, 118, nr. 5; Câmpia Turzii 1994, 31).
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baza unor informații orale, nu pot fi momentan identificate pe teren (5a, 5f).
a. În hotarul orașului Câmpia Turzii, într-o carieră de pietriș, a fost descoperit un topor de piatră șlefuită12.
b. De pe malul stâng al Arieșului, dintr-un punct situat la est de satul Viișoara provin topoare din piatră
șlefuite și găurite, ceramică de culoare cărămizie (un vas cu pereți drepți și torți în formă de butoni).
Datare: neoliticul târziu (2700 – 2100 î. Hr.)13.
c. În partea de nord a orașului Câmpia Turzii, la marginea drumului Viișoara – Boian, s-au descoperit în
1978, vase de lut cenușii, ornamentale cu brâu alveolar (posibile inventare ale unor morminte dacice)14.
d. Pe terasa înaltă a malului stâng al Arieșului, vizavi de întreprinderea Industria Sârmei (azi Combinatul Mechel), între Valea Sărată și fabrica Arieșul, au fost descoperite unelte de obsidian (microlite),
încadrate cronologic în cultura Starčevo – Criș15.
e. În punctul de întâlnire a localităților Viișoara, Urca, Câmpia Turzii și Luna, pe panta malului stâng al
Arieșului, au fost descoperite urne funerare din secolele II-III și în apropiere o așezare romană. Una
dintre aceste urne se păstrează în colecţiile Muzeului de Istorie Turda16.
f. Din partea de hotar dintre Câmpia Turzii şi Călăraşi, de la sud de oraş (fără alte precizări topografice)
provin patru topoare din bronz cu gaura de înmănuşare longitudinală şi de formă ovală (celturi). Unul
se află în colecţiile MNIT Cluj-Napoca iar celelalte trei în colecţiile Muzeului de Istorie Aiud17.
***
Am încercat prin această cercetare bibliografică și de teren să clarificăm problemele ridicate de existența și
localizarea unor situri arheologice în teritoriul municipiului Câmpia Turzii și în zonele limitrofe. Studiul este
o etapă preliminară în procesul de identificare a zonelor cu vestigii. Cercetarea de teren viitoare și prelucrarea
materialelor deja existente în muzeele din Turda, Aiud sau Cluj-Napoca va completa acest tablou.
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Archaeological field survey
I. Câmpia Turzii (Cluj county)
(Summary)
With this contribution the authors decided to start a new series of articles as result of their archaeological
field surveys carried out in the last years. The mapping of archaeological sites, as well as their accurate location and description, should be considered top priority today, because of numerous reasons, among which one
should have in mind the inaccuracy of some oﬃcial documents, such as the List of the Historical Monuments.
The authors focused our attention in this first contribution forwards the archaeological discoveries mentioned
within the territory of the city Câmpia Turzii. The authors succeeded to identify in the terrain the location of
a tumulus partially excavated in 1967. We also identified the location of another tumulus, excavated in 1953,
but, unfortunately, it was destroyed during time. The authors also managed to solve an old confusion related
to a place entitled Ghiriș, from Turda County, where ceramic fragment belonging the the early Bronye age
(the Coțofeni culture) was found. In fact, this Ghiriș is the village Ghirișu Român (Mociu, Cluj County) and
not Ghirișu de Arieș. Therefore, within the territory of Câmpia Turzii there are no archaeological artefacts belonging to the early Bronze age. We mapped the location of several archaeological sites and we also presented
several photographs. We will continue our series with other contributions, following the same methodology.
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Fig. 1. Fragment prelucrat din planul director de tragere, ID 3167, Câmpia Turzii. 1957
(www.geo-spatial.org/harti/download-planuri-tragere.php). Poziţia celor doi tumuli identificaţi în 1967 (la nord) şi cel din 1953 (spre sud).
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Fig. 2. Tumulul cercetat parţial în anul 1967 de către I. Ferenczi. Starea actuală de conservare. Foto autorii, 21 ianuarie 2012.

Fig. 3. Locul tumulului excavat în 1953. Starea actuală de conservare. Foto autorii, 21 ianuarie 2012.
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Fig. 4. Zona Odăi Beteag şi terasa aflată pe partea dreaptă a şoselei E60, la ieşirea din Câmpia Turzii (Sâncrai) spre Luna. Fragment prelucrat
din planul director de tragere, ID 3167, Câmpia Turzii, 1957 şi Luncani, ID 3166, 1953 (www.geo-spatial.org/harti/download-planuri-tragere.php).
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Fig. 5-6. Locul necropolei cu morminte în şiruri aşezarea medievală timpurie
la ieşirea din Câmpia Turzii spre Luna. Foto autorii, 21 ianuarie 2012.
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Archäologisches Experiment
zur widerstandskraft und Leistungsfähigkeit von Bronzeäxten*

Experiment arheologic
privind rezistența şi eficacitatea
topoarelor din bronz

Valentin VASILIEV,
Corneliu GAIU,
George MARINESCU

Stichworte: Bronzeäxte, späten Bronze, Archäologisches experiment, Tüllenbeile, Entwaldung.
Cuvinte cheie: topor de bronz, Bronz târziu, experiment arheologic, celt, defrișare.

Wie aus dem Titel hervorgeht, bezweckte das
durchgeführte Experiment, die Leistungsfähigkeit
der Bronzeäxte zu prüfen. Wir betrachteten ein solches Experiment als nützlich, da die Idee/Theorie
der Entwaldung wegen der sehr hohen Entwicklung
der Bronzemetallurgie in der späten Bronze- und der
frühen Hallstattzeit vorgeschlagen wurde1.
Vor der Darstellung des Experiments müssen
einige Aspekte hervorgehoben werden, die die Diskussion auf wirklichkeitsnaheren Grund bringen, d.
h. näher zum allgemeinen Zusammenhang der besprochenen Zeitspanne.
Erstens ist festzuhalten, dass die Gewinnung des
Kupfererzes aus dem Fels, unter Benutzung einfacher, rudimentärer Werkzeuge, wie auch der Transport des Erzes durch sehr enge Gallerien (wenn der
Abbau unter Tage stattfand) eine erschöpfende Arbeit voraussetzt, die unter extrem schwierigen Bedingungen verlief.



1

Die Verfasser wünschen sich auch auf diese Weise
herzlich beim Herrn Ingenieur Valentin Mureșan, dem
Bürgermeister der Gemeinde Ciceu-Mihăeşti und großem Geschichteliebhaber zu bedanken, der uns auf
großzügige Weise die nötigen Bedingungen zur Durchführung des Experiments zur Verfügung stellte.
Metzner-Nebelsick 2000, 164.

După cum rezultă din titlu, experimentul efectuat
a urmărit să testeze eficacitatea topoarelor din bronz.
Am considerat util un astfel de experiment în condiţiile în care a fost avansată ideea/teoria defrişării
pădurilor datorită dezvoltării la cote foarte înalte a
metalurgiei bronzului în perioada bronzului târziu şi
începutul epocii hallstattiene1.
Înainte de prezentarea desfăşurării experimentului, trebuie expuse câteva aspecte care duc discuţia
spre cote mai reale, adică mai apropiate de contextul
general al perioadei avută în vedere.
În primul rând este de reţinut faptul că extragerea minereului de cupru din rocă, în condiţiile unei
înzestrări cu unelte simple, rudimentare, precum şi
transportul (scoaterea) minereului prin galerii foarte
înguste (când exploatarea nu era la suprafaţă) presupune o muncă istovitoare, practicată în condiţii extrem de dificile.
Situaţia concretă (de care trebuie ţinut cont) arată,
în primul rând, că operaţiunile de la baza procesului

*

1

Autorii țin să exprime și pe această cale mulțumiri sincere d-lui inginer Valentin Mureșan, primarul comunei
Ciceu-Mihăiești, mare iubitor de istorie, care, cu deosebită amabilitate, ne-a oferit cadrul necesar efectuării
experimentului.
Metzner-Nebelsick 2000, 164.
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Der konkrete Sachverhalt (der in Betracht gezogen werden muss) zeigt erstens, dass die Arbeitsgänge, die dem metallurgischen Vorgang zugrunde
liegen (d. h. die Erzgewinnung) keinesfalls das Bild
einer so großen Produktion stützen, dass dadurch
Entwaldung verursacht wurde.
Nach der Erzgewinnung folgten die anderen Arbeitsgänge, beginnend mit der schwierigen primären
Reduktion des Erzes. Es folgte darauf (gewöhnlich
andernorts, besonders in Siedlungen) die Ausarbeitung der Formen, das Schmelzen der Kupfersteine,
die Durchführung der Legierung, das Gießen, die
Fertigstellung usw.
All dies führt also zu einer ersten oﬀensichtlichen Schlußfolgerung: viel Schwerarbeit, geringe
Leistungsfähigkeit, also geringe Endproduktion. Es
geht also daraus hervor, dass die Übertreibung des
metallurgischen Vorgangs und damit seiner Folge,
der Entwaldung, ungerechtfertigt ist. Es ist auch hervorzuheben, dass man auch den demographischen
Sachverhalt in Betracht ziehen muss, wenn man den
Umfang der Produktion bespricht. Im Allgemeinen
wird angenommen, dass in den besprochenen Zeitspannen die Bevölkerung etwa 3-5% der heutigen
betrug. Dies bedeutet sicherlich auch ein geringes
Potential der Arbeitskraft, mit entsprechenden Folgen.
Scheinbar anziehendere, vielversprechendere
Angaben zur ungefähren Schätzung der Menge
der Metallproduktion bieten die sehr zahlreichen
Bronzedepots und –einzelfunde. Es fehlt noch eine
aktuelle Statistik, es gibt aber Zahlen, die in verschiedenen Phasen der Forschung vorgeschlagen wurden.
So beziﬀerte vor vierzig Jahren M. Rusu die Anzahl
der Bronzegegenstände in Br.D-Ha.C datierten Depots auf etwa 22.000 und schätzte gleichzeitig, dass
20.100 davon dem Ha.A angehören2. Es geht also
daraus hervor, dass Ha.A einen oﬀensichtlichen Produktionsgipfel darstellte.
M. Petrescu-Dîmboviţa war der Ansicht, dass von
den frühhallstattzeitlichen Bronzedepots 105 in Ha.A
gehören und 71 in Ha.B3. Also bilden auch laut M.
Petrescu-Dîmboviţa die Ha.A-Depots einen Produktionsgipfel, obwohl zahlenmäßig weniger deutlich.
Neuere Angaben bietet Svend Hansen. Einige
davon betreﬀen die hier besprochene Frage. So wird
die (ältere) Behauptung, dass „im Karpatenbecken ...
in der Spätbronzezeit ... die Anzahl und Größe der
Depotfunde sehr hohe Werte annehmen ...” von der

2
3

Rusu 1972, 345-346.
M. Petrescu-Dîmbovița 1977, 23-26.

metalurgic (adică obţinerea minereului) nu favorizează câtuşi de puţin, imaginarea unei producţii atât
de mari, care să ducă la defrişarea pădurilor.
După extragerea minereului urmau celelalte operaţiuni, începând cu dificila reducere primară a minereului. Se continua apoi (de regulă în alte zone, mai
ales în aşezări) cu execuţia formelor, topirea turtelor
din cupru, realizarea aliajului, turnarea, finisarea ş.a.
Cele menţionate conduc deci la o primă concluzie,
cu totul evidentă: muncă multă, extrem de grea, randament scăzut, deci producţie finală puţină. Rezultă
că nu se justifică exacerbarea fenomenului metalurgic şi consecinţa lui, defrişarea. De reţinut şi faptul că
atunci când se vorbeşte de amploarea producţiei trebuie ţinut cont şi de situaţia demografică. În general
se estimează că în perioadele avute în vedere populaţia reprezenta aproximativ 3-5 % din cea actuală.
Desigur aceasta indică în primul rând un potenţial
scăzut al forţei de muncă, cu consecinţele ce rezultă.
Date aparent mai ispititoare, mai promiţătoare
pentru aprecierea cantitativă (aproximativă) a producţiei metalurgice oferă foarte numeroasele depozite şi piese izolate din bronz. Lipseşte încă o statistică la zi, dar există cifre avansate în diferite etape
ale cercetărilor. Astfel, acum patru decenii M. Rusu
aprecia la cca 22.000 numărul pieselor de bronz din
depozitele datate Br.D-Ha.C, estimând totodată că
dintre acestea 20.100 aparţin Ha.A2. Rezultă deci că
Ha.A reprezintă un evident “vârf” de producţie.
M. Petrescu-Dîmboviţa considera că din depozitele de bronzuri aparţinând Ha. timpuriu, 105 se
încadrează în Ha.A şi 71 în Ha.B3. Deci şi după M.
Petrescu-Dîmboviţa, depozitele de Ha.A reprezintă
un “vârf” de producţie, deşi cifric pare mai puţin
nuanţat.
Date mai recente oferă Svend Hansen. Câteva interesează pentru problema în discuţie. Astfel, constatarea (mai veche) că „în Bazinul Carpatic ... în bronzul târziu ... numărul şi mărimea depozitelor ating
valori foarte mari ...” este susţinută de afirmaţia că
„În Bazinul Carpatic sunt atestate pentru perioada
din sec. al XIV-lea până în sec. al X-lea aproximativ
1000 de depozite”4. Atrage atenţia mai ales faptul
că cele aproximativ 1000 de depozite sunt eşalonate
pe o perioadă foarte lungă, de cinci secole, adică o
jumătate de mileniu.
Pe lângă această aproximare numerică se face şi
una cantitativă, apreciindu-se că „... întreaga greuta-

2
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Rusu 1972, 345-346.
M. Petrescu-Dîmbovița 1977, 23-26.
Hansen 2005, 307.

113

https://biblioteca-digitala.ro

Behauptung gestützt, dass „Im Karpatenbecken für
die Zeit vom 14. bis zum 10. Jh. etwa 1000 Depots”
bezeugt werden4. Dabei ist hervorzuheben, dass die
etwa 1000 Depotfunde eine sehr lange Zeitspanne
umfassen, von einem halben Jahrtausend.
Außer dieser Beziﬀerung wird auch eine Mengenschätzung durchgefürt und behauptet, dass „ ... das
gesamte Gewicht der im Karpatenbecken bekannten Depots wahrscheinlich einen Betrag von etwa 30
Tonnen Bronze und Kupfer” erreicht. Aber, behauptet der Verfasser weiter, “erscheint diese zweifellos
große Menge an Metall in einem anderen Licht, wenn
man in Betracht zieht, dass sich an Bord des Schiﬀes
von Uluburun allein Barren befanden, die zehn Tonnen Kupfer darstellten”5. Svend Hansens Angaben
bezeugen also oﬀensichtliche Mengenunterschiede
zwischen der Produktion der Bronzemetallurgie in
Gebieten hoher Zivilisation wie dem antiken Nahen
Osten und der Produktion im Karpatenbecken, das
noch in der Vorgeschichte stand.
Unter Auslassung von Fragen, die vorläufig keine
Antwort haben, werden wir kurz einen bedeutenden, aber schwieriger wahrnehmbaren Aspekt behandeln: die Wiederverwertung beschädigter Bronzegegenstände. Diese Tätigkeit wird sichtbar durch
die in Siedlungen entdeckten Gußformen, die das
Vorhandensein von Werkstätten belegen. Die Wiederverwertung (Neuschmelzen, Umguß, Neubenutzung) bietet einen wesentlichen Vorteil: die neuen
Gegenstände entstanden durch das Schmelzen der
beschädigten und die Neubenutzung des Rohstoﬀs.
Es wurden damit die Anfangsstadien, die auch die
schwierigsten waren, der Metallurgie umgangen
(der Abbau des Erzes, sein Transport und die primäre Reduktion). Die Wiederverwertung war also ein
viel einfacherer, leichterer und schnellerer Vorgang.
Er umging die hohen Kosten des Rohstoﬀs und –
was uns hier interessiert – geschah mit geringerem
Verbrauch an Brennstoﬀ. Aus all dem geht hervor,
dass sich trotz noch ungeklärter Aspekte die Theorie
der Entwaldung wegen der Bronzemetallurgie nicht
bestätigt.
Vorläufig bleibt der Weg zu einer schlüssigeren
Antwort das archäologische Experiment mit damals
benutzten Werkzeugen, also der Bronzesäge und der
Bronzeaxt. Zuerst werden wir kurz die Ergebnisse
des (bereits veröﬀentlichten) Experiments mit einer
Säge zusammenfassen, sodann werden die Feststel-
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Hansen 2005, 307.
Hansen 2005, 308.

te a depozitelor cunoscute în Bazinul Carpatic ajunge probabil la un total de aproximativ 30 de tone de
bronz şi cupru”. Dar, afirmă mai departe autorul
“Această, fără îndoială, mare cantitate de metal ni se
prezintă în altă lumină, dacă luăm în considerare că
doar la bordul ambarcaţiunii de la Uluburun se aflau
lingouri care reprezentau zece tone de cupru”5. Datele relevate de Svend Hansen indică deci diferenţe
cantitative evidente dintre producţia metalurgiei
bronzului din zonele de civilizaţie înaltă din Orientul Apropiat antic şi producţia din Bazinul Carpatic,
aflat încă în preistorie.
Trecând peste întrebări deocamdată fără răspuns,
ne vom opri pe scurt asupra unui aspect important
dar mai greu sesizabil: reciclarea obiectelor din bronz
deteriorate. Această activitate se dezvăluie totuşi
prin formele de turnare descoperite în aşezări, care
indică existenţa unor ateliere. Reciclarea (retopire, returnare, reutilizare) prezintă un avantaj esenţial: piesele noi se realizau prin topirea celor deteriorate şi
reutilizarea materiei prime. Erau astfel evitate etapele iniţiale, cele mai dificile ale metalurgiei (extragerea
minereului, transportul şi reducerea lui primară). Reciclarea era deci o operaţiune mult mai simplă, mai
lesnicioasă, mai rapidă. Ea evita valoarea ridicată a
materiei prime şi – ceea ce interesează aici – se realiza
cu un consum redus de combustibil. Cele menţionate
arată că, deşi există încă aspecte neelucidate, teoria
defrişării pădurilor datorită metalurgiei bronzului
nu se verifică.
Deocamdată calea spre un răspuns mai concret
rămâne experimentul arheologic realizat cu unelte
utilizate atunci, adică ferăstrăul şi toporul din bronz.
Mai întâi vom expune pe scurt ce a indicat experimentul (publicat deja) cu un ferăstrău, pentru a prezenta apoi constatările experimentului pe care l-am
efectuat cu un topor din aceeaşi epocă.
Experimentul cu ferăstrăul a arătat că un lemn
(copac) de esenţă moale (pin) şi cu diametrul mic, a
fost până la urmă tăiat integral, dar cu eforturi deosebite şi cu blocarea repetată a lamei. De asemenea,
deblocarea lamei a necesitat, de fiecare dată, eforturi mari, atenţie şi sincronizare (la cele două capete)
pentru a evita îndoirea şi ruperea ei. De reţinut că
tentativele de tăiere au eşuat la lemnul de esenţă tare
(fag)6. Deci, pe lângă afirmarea unui randament cu
totul redus (în comparaţie cu ferăstrăul manual actual), experimentul a confirmat şi vulnerabilitatea
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lungen des Experiments mit einer Axt derselben
Zeitspanne dargelegt.
Das Experiment mit der Axt zeigte, dass ein
Weichholz (Kiefer), ein Baum mit geringem Durchmesser, letztendlich vollständig durchgesägt wurde,
aber mit besonderer Mühe und unter wiederholtem
Klemmen des Sägeblatts. Ebenfalls benötigte das
Entklemmen des Blatts jedesmal große Mühe, Aufmerksamkeit und Synchronisierung (an den beiden
Enden), um es nicht zu verbiegen oder brechen. Es
ist festzuhalten, dass die Sägeversuche bei Hartholz
(Buche) fehlgingen6. Also bestätigte das Experiment,
außer der Behauptung einer sehr geringen Leistungsfähigkeit (im Vergleich zu den heutigen Handsägen),
auch die Empfindlichkeit der bronzezeitlichen Säge,
was auch von den Blattfragmenten in manchen Depotfunden bestätigt wird.
Verfolgen wir weiterhin das Experiment mit einer Axt vom bronzezeitlichen Typ; vorher aber sind
Verweise auf die dem Experiment vorangehenden
Vorbereitungen vonnöten. Zunächst wurde der Axttyp ausgewählt. Es wurde, aus mehreren Gründen,
das Tüllenbeil vorgezogen. Erstens erscheint es, im
Vergleich zu anderen Axttypen, in Depotfunden am
häufigsten, was auch in den Sammlungen des Museums Bistriţa ersichtlich ist. Sodann kommt das
Tüllenbeil in den unterschiedlichsten Ausmaßen
vor, was verschiedene Zweckbestimmungen suggeriert. Entscheidend für die Auswahl war aber die
Tatsache, dass es auch massive Tüllenbeile gibt, mit
einem Gewicht, das manchmal 500 g überschreitet,
und deren Blatt auch mehr als 5 cm messen kann.
Besonders das größere Gewicht und die größere
Länge des Blatts sichern diesen Äxten eine größere
Schlag- und Schneidekraft im Vergleich zu anderen,
gewöhnlich schlankeren Äxten (wie z. B. die Nackenscheibenäxte).
Für das Experiment wurden zwei bronzene Tüllenbeile aus den Sammlungen des Museums Bistriţa
ausgewählt. Das erste (Taf. I/2, 2a-2b), aus dem Depotfund von Stupini7, ist ein großes, massives Tüllenbeil mit folgenden Kennzeichen: gerades Blatt,
gerader und verdickter Rand der Tülle, massives
Heft; Ausmaße: L = 142 mm; L. des Blattes 48,5 mm;
Gewicht 607 Gramm. Es wurde für das Experiment
aus zwei Gründen ausgewählt: es ist das schwerste
Exemplar aus der Tüllenbeilsammlung des Museums Bistriţa, und das Gewickt, zusammen mit der
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Nessel 2010, 41-56.
Dănilă 1975, 225-229, Abb. 1/1.

ferăstrăului din epoca bronzului, indicată de altfel de
fragmentele de lamă aflate în unele depozite.
Să urmărim în continuare ce a indicat experimentul efectuat cu un topor caracteristic epocii bronzului,
dar mai întâi sunt necesare câteva referiri la etapele
premergătoare experimentului propriu-zis. În prealabil a fost selectat tipul de topor. A fost preferat celtul
din mai multe motive. În primul rând pentru că, în
comparaţie cu alte tipuri de topoare, celtul apare cel
mai frecvent în depozitele de bronzuri, fapt reflectat
şi în colecţiile muzeului din Bistriţa. Apoi, celtul este
tipul cel mai diversificat ca dimensiuni, ceea ce sugerează utilizări în scopuri multiple. Hotărâtor pentru
alegere a fost însă faptul că există şi celturi masive,
care au o greutate ce depăşeşte uneori 500 g, având şi
un tăiş cu o lungime mai mare de 5 cm. Şi îndeosebi
greutatea şi lungimea mare a tăişului asigură acestor
celturi o forţă de izbire şi tăiere mare, în raport cu
alte tipuri de topoare, de obicei mai zvelte (cum sunt,
de exemplu, topoarele de luptă, cu disc şi spin).
Pentru experiment au fost alese două celturi din
bronz aflate în patrimoniul muzeului din Bistriţa.
Primul (Pl. I/2, 2a-2b), descoperit în depozitul de la
Stupini7, este un celt mare, masiv, cu următoarele
caracteristici: tăişul drept, buza (manşonului) dreaptă şi îngroşată, tortiţă masivă; dimensiuni: L=142
mm; l. tăişului 48,5 mm; greutatea 607 grame. A fost
ales pentru experiment din două motive: este cel mai
greu exemplar din colecţia de celturi a muzeului bistriţean, iar greutatea, alături de lungimea tăişului, reprezintă factorii care determină eficacitatea. Al doilea
celt (Pl. I/3, 3a-3b) provine din depozitul de bronzuri
de la Blăjenii de Jos8. Este mai mic şi mai subţire la
mijloc; dimensiuni: L=87,8 mm; L. tăişului=51,4 mm;
greutatea 97 g.
După selectare, celturile au fost ascuţite. Dar, ca
experimentul să fie relevant, adică randamentul să
rămână la nivelul din epoca bronzului, ascuţirea celturilor s-a făcut cu o cute, nu cu mijloace moderne
(pilă sau polizor).
În a treia (ultima) etapă de pregătire a experimentului, a fost căutat materialul lemnos adecvat, apoi cioplite şi fixate cozile. În cazul celtului mic, partea din
coadă care urma să fie introdusă în orificiul de fixare
a avut exact lungimea (adâncimea) orificiului. Coada
se sprijinea deci pe buza manşonului. Dar la finele
operaţiunii de fixare, buza manşonului s-a fisurat

7
8

Dănilă 1975, 225-229, fig. 1/1.
Petrescu-Dîmboviţa 1954, 277-292, fig. 1/2; 2/1; Marinescu 2010, 49, pl. IV/5.
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Länge des Blatts, bilden die Faktoren, die die Leistungsfähigkeit bestimmen. Das zweite Tüllenbeil
(Taf. I/3, 3a-3b) stammt aus dem Bronzedepotfund
von Blăjenii de Jos8. Es ist kleiner und in der Mitte
dünner; Ausmaße: L = 87,8 mm; L. des Blatts = 51,4
mm; Gewicht 97 g.
Nach der Auswahl wurden die Beile geschliﬀen.
Aber damit das Experiment aussagekräftig ist, also
damit man dieselbe Leistungsfähigkeit wie in der
Bronzezeit erreicht, wurden die Beile mit einem
Schleifstein geschliﬀen, nicht mit modernen Mitteln
(Feile oder Schleifmaschine).
In der dritten und letzten Vorbereitungsphase
des Experiments wurde geeignetes Holzmaterial gesucht, danach wurden die Hefte geschnitzt und befestigt. Im Falle des kleinen Tüllenbeils hatte der Teil
des Hefts, der in die Befestigungsöﬀnung eingeführt
wurde, genau die Länge (Tiefe) der Öﬀnung. Das
Heft stützte sich also auf den Rand der Tülle. Aber
am Ende des Befestigungsvorgangs riss der Rand
der Tülle ziemlich tief ein, wahrscheinlich wegen des
Druckes, den das Heft bei der Befestigung ausübte.
Damit wurde das Tüllenbeil unbenutzbar (Taf. I/3b).
Angesichts dieses Geschehens wurde der Art und
Weise der Befestigung des Hefts große Bedeutung
beigemessen und folgende Veränderung eingeführt:
beim großen Tüllenbeil wurde der Teil des Hefts,
der in die Befestigungsöﬀnung eingeführt wird, um
etwa 1,5 cm vom Rand der Tülle länger gelassen (siehe Taf. I/2). Somit stützte sich das Heft nicht mehr
auf den Rand der Tülle und übertrug ihm nicht mehr
die Wucht der Hiebe. Damit blieb das Tüllenbeil im
Laufe des gesamten Experiments unversehrt, obwohl es denselben Anforderungen wie das eiserne
Beil ausgesetzt wurde.
Es geht daraus folgendes hervor: die Tüllenbeile,
besonders die kleinen, sind empfindlicher, d. h. sie
reissen, sie brechen besonders am oberen Teil der
Tülle, in den das Heft eingeführt wird (dies wird
auch dadurch erleichtert, dass Bronze zerbrechlich ist). Solche Risse oder Brüche sind auch im Falle
einzeln gefundener Tüllenbeile anzutreﬀen, z. B. in
Anieş9 und Ciceu-Corabia10, aber auch in Depotfunden, in denen nebst vollständigen Tüllenbeilen auch
zahlreiche Fragmente vom oberen Teil der Tüllen
Petrescu-Dîmbovița 1954, 277-292, Abb.1/2; 2/1; Marinescu 2010, 49, Taf. IV/5.
9 Marinescu 2002, 25, Taf. I/3; Marinescu 2005, 266,
Abb.2; Taf. I/2.
10 Marinescu 2002, 26, Taf. II/2; Marinescu 2005, 267, Taf.
II/2.

destul de profund, probabil datorită presiunii pe care
a exercitat-o coada în momentul fixării. Astfel celtul
a devenit inutilizabil (Pl. I/3b). Având în vedere cele
întâmplate, s-a acordat atenţie deosebită modului de
fixare a cozii, fiind operată următoarea schimbare:
la celtul mare, partea din coadă care se introduce în
orificiul de fixare a fost lăsată mai lungă cu cca 1,5
cm faţă de buza manşonului (vezi Pl. I/2). În acest
fel coada nu se mai sprijinea de buza manşonului şi
nu-i mai transmitea şocurile loviturilor. Astfel celtul
a rămas intact pe tot parcursul experimentului, deşi
a fost supus la aceleaşi solicitări ca şi toporul de fier.
Din cele menţionate rezultă următoarele: celturile, în special cele mici, sunt vulnerabile, adică
se fisurează, se rup mai ales în partea superioară a
manşonului în care se introduce coada (ruperea este
favorizată şi de faptul că bronzul este casant). Astfel
de fisuri sau rupturi se întâlnesc atât în cazul unor
celturi descoperite izolat, de exemplu la Anieş9 şi
Ciceu-Corabia10, dar şi în depozite în care, pe lângă
celturi întregi apar numeroase fragmente provenind
din partea superioară a manşoanelor unor celturi. Un
exemplu sugestiv oferă depozitul de la Brâglez11, dar
menţionăm şi fragmentul de manşon aflat în depozitul de la Ciceu-Corabia12. Rezultă deci că randamentul şi însăşi integritatea celturilor depinde în bună
măsură de modul în care este fixată coada.
După etapele pregătitoare menţionate vom expune desfăşurarea experimentului şi concluziile care
rezultă.
Pentru ca experimentul să fie relevant era necesar
un reper, care (prin comparaţie) să permită evaluarea
performanţei celtului ales (pl. I/2). În acest scop a fost
utilizat un topor de tipul celor aflate în uzul gospodăriilor săteşti actuale (pl. I/1). Cu cele două unelte
au fost executate succesiv trei serii de experimente:
cu lemn de esenţă moale (arin), medie (carpen) şi
esenţă tare (stejar). Au fost aleşi copaci de grosime
mică (15-18 cm) şi (pe cât posibil) egali în diametru,
în cadrul fiecărui experiment.
S-a urmărit să se constate cu care topor se va reuşi
doborârea copacului printr-un număr mai mic de
lovituri. Pentru a respecta acest deziderat, loviturile
au fost aplicate (cu celtul şi cu toporul actual) în acelaşi timp şi ritm. De asemenea, pentru a menţine suc-

8

Marinescu 2002, 25, pl.I/3; Marinescu 2005, 266, fig.2;
pl.I/2.
10 Marinescu 2002, 26, pl.II/2; Marinescu 2005, 267, pl.II/2.
11 Bejinariu 2007, 26-27, nr. 58-69, pl. XIII și XIV.
12 Marinescu 2003, 184, nr. 8, pl.I/8.
9
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solcher Beile vorkommen. Ein aufschlußreiches Beispiel bietet der Depotfund von Brâglez11, es ist aber
auch das Tüllenfragment im Depot von Ciceu-Corabia12 zu erwähnen. Es geht also daraus hervor, dass
die Leistungsfähigkeit und selbst die Vollständigkeit
der Tüllenbeile in großem Maße von der Art und
Weise abhängt, in der das Heft befestigt wurde.
Nach den oben genannten vorbereitenden Phasen
wird im Folgenden der Verlauf des Experiments und
seine Schlußfolgerungen dargestellt.
Damit das Experiment relevant ist, war ein Anhaltspunkt nötig, der als Vergleich die Einschätzung
der Arbeitsleistung des ausgewählten Tüllenbeils
erlaubt (Taf. I/2). Zu diesem Zweck wurde eine Axt
von der Art benutzt, wie sie heute in dörflichen
Haushalten benutzt werden (Taf. I/1). Mit den beiden
Werkzeugen wurden nacheinander drei Serien von
Experimenten durchgeführt: mit Weichholz (Erle),
mittelhartem Holz (Bergahorn) und Hartholz (Eiche). Es wirden dünne Bäume (15-18 cm) ausgesucht,
die für jedes einzelne Experiment soweit möglich einander im Durchmesser nahestanden.
Es wurde untersucht, mit welcher Axt das Fällen
des Baumes mit weniger Hieben gelingt. Um diesen
Zweck zu erreichen, wurden die Hiebe (mit dem
Tüllenbeil und der heutigen Axt) gleichzeitig und im
selben Rhythmus geführt. Ebenfalls wurden, um die
gleichförmige Aufeinanderfolge der Hiebe beizubehalten und die Art und Weise zu verfolgen, in der
sich der Schnitt jeder Axt vertieft, Fotos in gleichen
Abständen und, selbstverständlich, bei der Anzahl
von Hieben, bei dem der jeweilige Baum fiel, genommen.
Obwohl die Tafeln II-III-IV die Durchführung des
Experiments (mit den drei Baumgattungen) festhalten, sind für ihre schnellere Auﬀassung einige Präzisierungen vonnöten.
Auf der linken Seite der Tafeln, mit der Nummer
1, befinden sich Fotos der Bäume, auf die mit dem
Tüllenbeil eingewirkt wurde. Rechts in der Tafe,
mit der Nummer 2, stehen Fotos der gleichartigen
Bäume, die mit der heutigen Axt gefällt wurden. In
Tafel II stehen links fünf Fotos (a-e) und rechts vier
(a1-d1). Das Foto d1 zeigt, dass die heutige Axt den
Baum beim 48sten Hieb fällte; Foto e zeigt, dass das
Tüllenbeil 79 Hiebe nötig hatte. Bezüglich des mittelharten Holzes (Bergahorn) wurde der Baum mit der
Axt nach 104 Hieben und mit dem Tüllenbeil nach

11 Bejinariu 2007, 26-27, Nr. 58-69, Taf. XIII und XIV.
12 Marinescu 2003, 184, Nr. 8, Taf. I/8.

cesiunea egală a loviturilor şi a urmări modul în care
se adânceşte tăietura fiecărui tip de topor, au fost
executate fotografii la aceleaşi intervale şi, fireşte, la
numărul de lovituri la care fiecare copac a cedat.
Deşi planşele II-III-IV exprimă modul în care s-au
desfăşurat experimentele (cu cele trei categorii de arbori), pentru perceperea lor mai rapidă sunt necesare
câteva precizări.
Astfel, în partea stângă a planşelor, marcate cu
cifra 1, sunt fotografiile copacilor asupra cărora s-a
acţionat cu celtul. În partea dreaptă a planşelor, marcate cu cifra 2, sunt redate fotografiile copacilor (de
aceeaşi esenţă), pentru tăierea cărora s-a acţionat
cu toporul actual. În cazul pl. II sunt cinci fotografii pe stânga (a-e) şi patru pe dreapta (a1-d1). Poziţia
d1 arată că toporul actual a doborât copacul la a 48-a
lovitură, iar poziţia e arată că celtului i-au fost necesare 79 de lovituri. Cât priveşte copacul de esenţă medie (carpen) el a fost doborât de topor cu 104 lovituri şi de celt cu 197 (pl.III), iar copacul de esenţă tare
(stejar) cu 91 şi respectiv 172 de lovituri (pl.IV).
Cifric, experimentul arată un avans substanţial,
adică un randament superior pentru toporul actual. Dacă avem însă în vedere că toporul utilizat este
unul comun (adică larg utilizat), iar celtul prin robusteţea şi greutatea sa reprezintă o variantă foarte
rar întâlnită, înseamnă că pe ansamblu utilitatea şi
contribuţia acestei variante este nesemnificativă. Este
de asemenea evident că toporul utilizat ar fi avut un
randament mult mai mare în raport cu celtul, dacă
se utilizau copaci mai groşi. Experimentul indică şi
un alt aspect foarte important, anume că marea majoritate a celturilor, adică cele care au o greutate sub
300 g nu au nici o relevanţă, când se vorbeşte de defrişare.
Trebuie menţionat că la începutul experimentului
legătura celtului s-a rupt la loviturile 27 şi 31. În ambele cazuri sfoara a fost rapid înlocuită, a cedat însă
şi la lovitura 41, când (pentru legătură) a fost utilizată sârmă, care a rezistat până la sfârşitul experimentului. Desigur, în epoca bronzului nu se utiliza
sârmă pentru legătura celturilor, dar la locul şi momentul experimentului n-am avut altă soluţie.
Cu excepţia defecţiunilor semnalate, experimentul prezentat s-a desfăşurat normal, spre deosebire de experimentul cu ferăstrăul, care prin blocarea
repetată a lamei a ridicat o serie de probleme greu
depăşite, ferăstrăul fiind de altfel inutilizabil la lemnul de esenţă tare (vezi n. 6).
Ferăstrăul, prin forma sa iniţială (primitivă), din
momentul apariţiei în epoca bronzului şi prin modul
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197 Hieben gefällt (Taf. III); das Hartholz (Eiche) fiel
nach 91 bzw. 172 Hieben (Taf. IV).
Zahlenmäßig zeigt das Experiment eine bedeutende Überlegenheit, d. h. eine größere Leistungsfähigkeit, für die heutige Axt. Wenn man aber in Betracht zieht, dass die benutzte Axt eine gewöhnliche,
weit verbreitete ist, während das Tüllenbeil durch
seine Widerstandskraft und sein Gewicht eine sehr
selten angetroﬀene Variante darstellt, bedeutet dies,
dass die Nützlichkeit und der Beitrag dieser Variante insgesamt unbedeuetend sind. Es ist ebenfalls offensichtlich, dass die benutzte Axt im Vergleich zum
Tüllenbeil eine viel größere Arbeitsleistung gehabt
hätte, wenn man dickere Bäume gewählt hätte. Das
experiment zeigt noch etwas Bedeutendes an, u. zw.
dass die große Mehrheit der Tüllenbeile, d. h. jene
unter 300 g Gewicht, von der Sicht der Entwaldung
unbedeutend sind.
Es muss noch erwähnt werden, dass die Verbindung des Tüllenbeils zu Beginn des Experiments bei
den Hieben 27 und 31 riss. In beiden Fällen wurde
die Schnur rasch ausgewechselt. Sie riss aber erneut
beim Hieb 41, als (für die Verbindung) Draht benutzt wurde, der bis zum Ende des Experiments hielt.
Natürlich wurde in der Bronzezeit kein Draht für die
Verbindung der Tüllenbeile benutzt, aber an Ort und
zur Zeit des Experiments hatten wir keine andere Lösung.
Mit der Ausnahme der erwähnten Schäden verlief das Experiment normal, zum Unterschied vom
Experiment mit der Säge, die durch wiederholtes
Klemmen des Blattes eine Reihe von schwer zu übergehenden Schwierigkeiten erhob; übrigens war die
Säge bei Hartholz unbenutzbar (siehe Anm. 6).
Die Säge war wegen ihrer ursprünglichen (primitiven) Form von der Zeit ihres Auftretens in der
Bronzezeit und durch ihre Funktionsweise dazu
verurteilt, ständig steckenzubleiben, was oft zum
Brechen des Blatts führte.
Die Funktionsweise des Tüllenbeils (der Axt im
Allgemeinen) ist unterschiedlich. Die Axt erzeugt
durch stetige Hiebe Splitter und beseitigt sie gleichzeitig, wodurch der Schnitt ständig verbreitert und
vertieft wird.
Falls forcierte Deutungen (oder Theorien) zur
Entartung von Gegebenheiten führen, erlauben die
archäologischen Experimente (wenn sie möglich
sind) Schlußfolgerungen, die der historischen Wahrheit näherstehen. Somit kommt die bronzezeitliche
Säge für Entwaldungen nicht in Betracht. Von den
Tüllenbeilen (oder anderen Äxtegattungen) können

de funcţionare, era sortit blocajului continuu, care
adesea ducea la ruperea lamei.
Modul de funcţionare al celtului (toporului în general) este diferit. Toporul, prin izbituri continui produce şi totodată elimină aşchii, lărgind şi adâncind
mereu tăietura.
Dacă interpretările (sau teoriile) forţate duc la denaturarea unor realităţi, experimentele arheologice
(când sunt posibile) permit plasarea concluziilor
mai aproape de adevărul istoric. Deci ferăstrăul din
epoca bronzului nu poate fi avut în vedere la defrişare. Iar dintre celturi (sau alte tipuri de topoare), numai extrem de puţine, ca dimensiuni şi greutate, pot
răspunde acestei “sarcini”.
Concluzia este evidentă: ca să defrişeze pădurile,
oamenii epocii bronzului trebuiau mai întâi să aibă
cu ce. Neconfirmată rămâne deci şi ipoteza13 conform
căreia construcţia fortificaţiilor din bronzul târziu şi
Hallstatt ar fi determinat defrişarea unor suprafeţe
enorme de pădure.De altfel, calculul masei lemnoase
utilizate la fortificarea marii aşezări de la Teleac, deşi
indică cifre apreciabile, infirmă totuşi categoric exagerările cu defrişarea14.

13 Bóka 2008, 154, 156, 159.
14 Vasiliev 1991, 142-144,
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nur sehr wenige in Ausmaßen und Gewicht dieser
„Zweckbestimmung” entsprechen.
Die Schlußfolgerung ist oﬀensichtlich: für Entwaldungen brauchten die Menschen der Bronzezeit
erst einmal entsprechendes Werkzeug. Unbestätigt
bleibt also auch die Hypothese13, dass die Errichtung
von Befestigungen in der späten Bronze- und der

Hallstattzeit Entwaldungen auf riesigen Flächen
verursacht hätte. Übrigens widerspricht auch die
Errechnung der Holzmengen, die für den Bau der
großen Siedlung von Teleac nötig waren, obwohl beträchtlich, doch entschieden den Übertreibungen mit
der Entwaldung14.
Übersetzt von Ligia Ruscu
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Tafel I. Die für das Experiment benutzten Werkzeuge: I/1, heutige Axt; I/2, 2a, 2b und I/3, 3a, 3b, bronzezeitliche Tüllenbeile.
Planşa I. Piesele utilizate la experiment: I/1, topor actual; I/2, 2a, 2b şi I/3, 3a, 3b, celturi din epoca bronzului.
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Tafel II. Das Experiment mit Weichholz (Erle). Die Fotos links (mit 1 nummeriert) zeigen, dass das Tüllenbeil den Baum mit 79 Hieben fällte;
die Fotos rechts (mit 2 nummeriert) zeigen, dass die Axt dasselbe Ergebnis mit 48 Hieben erreichte.
Planşa II. Experimentul cu lemn de esenţă moale (arin). Imaginile din stânga (marcate cu cifra 1) arată că celtul doboară copacul cu 79 de lovituri;
cele din dreapta (marcate cu 2) arată că aceeaşi operaţie toporul o realizează cu 48 de lovituri.
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Tafel III. Das Experiment mit mittelhartem Holz (Bergahorn). Die Fotos zeigen denselben Verlauf des Experiments.
Planşa III. Experimentul cu lemn de esenţă medie (paltin). Imaginile redau acelaşi mod de desfăşurare a experimentului.
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Tafel IV. Die Fotos des Experiments mit Hartholz (Eiche).
Planşa IV. Imaginile experimentului cu lemn de esenţă tare (stejar).
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STUDIA POROLISSENSIA (V)

Ioan PISO

Mots-clé : l‘époque romaine, épigraphie, Caracalla, tesserarius, Porolissum.
Cuvinte cheie: epocă romană, epigrafie, Caracalla, tesserarius, Porolissum.

1. Un fragment inédit d’une inscription en calcaire, appartenant à une plaque de construction ou honorifique, gît dans le dépôt du musée de Zalău (fig. 1)1 dimensions: 17 x 59 x 15 cm. Le champ épigraphique est séparé d’une marge très large par un bord mouluré. La marge était probablement décorée d’une anse et de feuilles d’acanthe, tout comme les marges de deux des trois plaques de construction des portes du camp de Pomet
du temps de Caracalla2. Malgré l’état précaire de la pièce, on y distingue encore quelques éléments végétaux.
Sont conservées quelques lettres de la fin de deux lignes, partiellement détériorées par des coups: env. 4 cm.

On distingue à la fin de la lignes 1 les lettres ONT et à la fin de la ligne 2 un X, séparé par un petit triangle
des lettres BRIT. On y reconnaît une partie de la titulature de Caracalla: [p]ont(ifex) / [max(imus) Part(hicus)
ma]x(imus) Brit(annicus) / [max(imus)]. On connaît trois autres grandes inscriptions de construction de Caracalla: l’une provient de la porta praetoria3, la seconde de la porta principalis sinistra4 et la troisième de la porta

*

1
2
3

4

Studia Porolissensia (I), dans : AMN 38, 2001, p. 221-237 ; (II), dans : AMN 41-42, 2004-2005, p. 183-188 ; (III), dans
AMP 35, 2013, p. 159-176 ; (IV), dans : Revista Bistriței 27, 2013, p. 39-51.
Je sais gré à la direction du musée de Zalău pour m’avoir donné accès à tout le matériel épigraphique en vue de la
rédaction de IDR IV.
Voir plus bas, n. 3 et 5.
M. Macrea, ActMuz 2, 1956, p. 104-106, no 2, fig. 2 (dessin) = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 8, no 1 (photo) = E. Tóth,
Porolissum, p. 19-20, no 7 (dessin), pl. V, fig. 7 (photo) = AE 1979, 491 = N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 5, p. 1131, pl.
CCLXXVIII/5 (photo) = ILD 658 = EDH 008308 = I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, a.
M. Macrea, ActMuz 2, 1956, p. 102-103, no 1, fig. 1 (dessin) = idem, SCIV 8/1-4, 1957, p. 223-224, no 1, fig. 2 (dessin) = AE
1958, 230 = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 8-9, no 2 (photo) = E. Tóth, Porolissum, p. 20, no 8 (dessin), pl. V, fig. 8
(photo) = AE 1979, 491 ; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 6, p. 1131, pl. CCLXXVIII/6 (photo) ; ILD 659 = EDH 020014
= I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, b.

Ioan PISO, Universitatea „Babeș-Bolyai”, e-mail: piso_ioan@yahoo.com

Revista Bistriței XXVIII/2014, pp. 124-130
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decumana5. Toutes les trois sont datées de 213, plus précisément d’avant octobre, en raison de l’absence de
l’épithète Germanicus maximus6 ; elles ont servi à C. Daicoviciu comme argument que la visite de Caracalla
en Dacie a eu lieu en cette année7. Les trois inscriptions ont deux particularités: l’épithète felix est mise après
Aug(ustus) et la fonction de pontifex maximus est intercalée entre les épithètes Parthicus maximus et Britannicus
maximus. La seconde particularité ne se retrouve pas dans l’inscription inédite8.
Voici le texte de l’inscription inédite:
[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Antoninus]
[pius felix Aug(ustus) p]ont(ifex)
[max(imus) Part(hicus) ma]x(imus) Brit(annicus)
[max(imus) - - -]
[- - - - - -].
Malgré les diﬀérences de formulaire mentionnées, l’inscription pourrait avoir un rapport avec la quatrième porte du camp, notamment la porta principalis dextra. En discussion entre aussi le fragment suivant.
2. Un fragment d’une inscription en calcaire (fig. 2)9 appartient plutôt à une
plaque de construction ou honorifique, en raison des lettres de grandes dimensions : 24 x 24 x 15 cm ; lettres : 7 cm. Il a été trouvé lors des fouilles de 1978 à l’extérieur de la porta principalis dextra, près de la tour du sud et parvint au musée de
Zalău (inv. P 78 AP i – 17 ).
N. Gudea et C. C. Petolescu (ILD) publièrent la pièce sans commentaires et
sans développer le texte. Dans la ligne 1 la première lettre est E ou L. Il est diﬃcile de reconstituer plus de deux mots:
[- - - - - - / - - -]eli[us, -o - - - / - - -] leg(io, -ionis) [- - - / - - -]O ?[- - -].
En raison de l’endroit de la découverte et des dimensions des lettres, on a peut-être aﬀaire à une inscription de construction de la porta principalis dextra sous Caracalla. La légion pourrait être la legio VII Gemina10 et le
fragment pourrait appartenir à l’inscription précédente. Il y a pourtant d’autres possibilités aussi.
3. Le dé d’une base de statue pédestre, en calcaire (fig. 3), aurait été trouvé, selon E. Tóth, qui avait utilisé
les notices de A. Radnóti, en 1934 devant la porta decumana du camp de Pomet. Il avait été sans doute utilisé
à bloquer la porte lors d’une terrible attaque des Goths11. De Pomet la pièce a été transportée dans la cour du
château de Jibou, où elle a été vue par C. Daicoviciu, d’où elle parvint au musée de Zalău (inv. 1043) ; dimensions : 120 x 67 x 47 cm ; lettres : 6 cm. Les trois premières lignes ont été martelées, mais sont encore lisibles.
C. Daicoviciu oﬀrit une lecture, qui ne fut contestée par personne12:
[M(arco) Iul(io) Se/vero Phi/lippo] no/bilissimo /5 Caesari /
nostro / res publi/ca munic(ipii) / Sept(imii) Porol(issensis).

AE 1944, 51 = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 9, no 3 = E. Tóth, Porolissum, p. 20-21, no 9 (dessin), pl. V, fig. 9 (photo)
= N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 7 = EDH 020334 = I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, c.
6 Voir D. Kienast, Kaisertabelle, p. 162-163.
7 C. Daicoviciu, StCl 7, 1965, p. 238-240 = Dacica, p. 371-373. Depuis la réinterprétation d’un fragment des Acta fratrum
Arvalium par John Scheid, il est devenu clair que l’empereur était arrivé à Nicomédie avant le 17 décembre 213 (Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt, Roma 1998 p. 289, ad no 99), et que, donc, la visite en Dacie ne pouvait avoir
lieu qu’avant cette date.
8 Voir pour ces cognomina ex virtute A. Mastino, Titolature, p. 50-55, 119-123.
9 N. Gudea, AMP 4, 1980, p. 89, no 1 = ILD 726.
10 Pour les motifs et la date de la présence d’une vexillation de la legio VII Gemina en Dacie voir I. Piso, dans : Légions, p.
218-220 = Nordgrenze, p. 419-422.
11 Étude en préparation.
12 C. Daicoviciu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 327, no 7 c; AE 1944, 53; N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 13-14, no 11 (photo);
E. Tóth, Porolissum, p. 39, no 54; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 764, no 18, p. 1134, pl. CCLXXI = ILD 670; R. Ardevan,
Viața municipală, p. 439, no 484; Al. Diaconescu, Statuaria, p. 227-228, nr. 56 (photo); EDH 020340.
5
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Les parenthèses carrées suggèrent que le nom des lignes 1-2 était
indéchiﬀrable. Or, malgré le martelage, toutes les lettres sont reconnaissables. Seulement, personne n’a pensé à vérifier la lecture.
Le cognomen Severus13 est extrêmement rare dans le nom de
l’héritier du trône ; il apparaît avec certitude une seule fois dans une
inscription de Salonae14, tandis que les cas de Rome et de Palmyre
sont douteux15. D’autre part, le nom dans l’inscription de Porolissum
est clair: [[Marco / Iulio Phi/lippo]]. Le texte correct est le suivant:

5

Fig. 3

[[Marco]]
[[Iulio Phi]][[lippo]] nobilissimo
Caesari
nostro
res publica munic(ipii)
Sept(imii) Porol(issensis).

Al. Diaconescu data le monument de 244 avec l’argument que le
titre de princeps iuventutis manque de l’inscription16. Or, ce titre a été
assumé, avec celui de Caesar,
r déjà en été
de 24417. Le monument date des années
244-247, en raison du titre de César.

4. Un autel votif ou base de statue (fig. 4)18, en calcaire, fut trouvé vers 1935
par hasard vis-à-vis du coin nord-ouest du camp de Pomet, ce qui veut dire dans
le temple de Jupiter Dolichenus19. Il fut acquis en 1935 par l’inspecteur d’écoles
I. Mango et se trouve depuis 1964 dans le musée de Zalău (inv. 1044). Le couronnement manque et la plinthe a été lissée en vue d’une réutilisation ; dimensions
: 63,5 x 32 x 16 cm ; écriture assez primitive ; lettres : 3,5-4,5 cm ; ligne 2 : ligature
AE.
C. Daicoviciu a oﬀert la lecture20: De[ae] Suri/ae Aur(elius) / [Ste?]panus / dec(urio) m(unicipii) P(orolissensis) / sacerdo[s]. I.I. Russu corrigea De[ae] en De(ae) et
[Ste?]panus en Gaianus. La lecture de C. Daicoviciu pour la l. 5 a été maintenue
par tous les auteurs. Pourtant, après le E on distingue un point de séparation,
suivi d’un D, la partie supérieure d’un E et un I. On doit donc lire sace(rdos) dẹi,
où l’abréviation sace(rdos) n’est pas plus surprenante que De(ae) de la ligne 1. On
parvient, en fin de compte, au texte suivant:
Fig. 4
13 Voir pour ce cognomen L. Petersen, PIR2 J 462.
14 CIL 3049 = ILS 512 (Albona) : M(arco) Iulio / Severo / Filippo / nobilissimo / Caesari ; voir aussi M. Peachin, Titulature, p.

214-225.
CIL VI 1098 (+ p. 4324) et AE 1991, 1574.
Al. Diaconescu, Statuaria, p. 227-228.
D. Kienast, Kaisertabelle, p. 200.
C. Daicoviciu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 325, no 6 ; AE 1944, 50 ; I. I. Russu, AMN 6, 1969, p. 183 ; idem, AIIACluj 18, 1975,
p. 662 ; AE 1977, 662 ; N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 15, no 14 (photo) ; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 768, no 37, p.
1138, pl. CCLXXV; S. Sanie, Cultele I, p. 263, no 40 ; ILD 694 ; EDH 020331.
19 Voir sur ce temple N. Gudea, D. Tamba, Dolichenus Heiligtum, avec les corrections de I. Piso, AMN 38, 2001, p. 221237.
20 C. Daicoviciu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 325, no 6 ; AE 1944, 50 ; I. I. Russu, AMN 6, 1969, p. 183 ; idem, AIIACluj 18, 1975,
p. 662 ; AE 1977, 662 ; N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 15, no 14 (photo) ; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 768, no 37, p.
1138, pl. CCLXXV; S. Sanie, Cultele orientale I, p. 263, no 40 ; idem, ANRW II/18/2, Berlin – New York 1989, p. 1253, no
40 ; ILD 694 ; EDH 020331.
15
16
17
18
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5

De(ae) Suriae Aur(elius)
Gaianu<s>
de(curio) m(unicipii) P(orolissensis)
sace(rdos) dẹi.

Aurelius Gaianus n’était donc pas prêtre de la Dea Suria, comme l’avait pensé S. Sanie21, mais bien de
Iupiter Dolichenus, vénéré dans le bien connu dolichenum. Dans le même temple était vénérée la Dea Suria
(Atargatis), sa parèdre22.
Le monument est datable du IIIe siècle, en raison du rang municipal de Porolissum23 et du nomen Aurelius,
qui n’est pas accompagné de praenomen.
5. Un autel votif ou base de statue (fig. 5)24, en calcaire, fut trouvé par I. Bajusz
pendant ses fouilles de 1988 dans le temple de Nemesis dans l’amphithéâtre de
Porolissum, dans l’espace qu’il a identifié comme temple de Nemesis25. Le couronnement est décoré d’un fronton triangulaire, ayant à l’intérieur des motifs
végétaux eﬀacés, et d’acrotères. La plinthe est détériorée. Dimensions : 56 x 32
x 21 cm : lettres : 4-6 cm ; ligatures : ligne 4 : NP ; le A a la barre en angle ; ligne
4 : barre sur N. La pièce se trouve dans le musée de Zalău (inv. C. C. 669/1988).
Le premier éditeur oﬀrit la lecture suivante: Neme/si sac(rum) / Nepos / ce(nturio) n(umeri Pal(myrenorum), suivie par tous les autres. Cette lecture se heurte
au fait que la lettre du début de la l. 4 ne ressemble nullement au C de la l. 2. Il
s’agit sans doute d’un T, dont on distingue très bien la partie droite de la barre
et moins bien la partie gauche, à cause du prolongement d’une haste du N de
la ligne supérieure. La seule lecture possible reste alors te(sserarius). Selon A. v.
Domaszewski la charge de tesserarius, qui était le porteur de tessera (celui qui
transmettait les ordres), n’aurait pas existé dans les numeri26. Il a eu tort. Voici la
nouvelle lecture:

Fig. 5

Nemesi sac(rum)
Nepos
te(sserarius) n(umeri) Pal(myrenorum).
On remarque que le tesserarius fait mention seulement de son cognomen. Quant à la datation, on peut
s’appuyer sur la forme de l’A. Dans l’écriture capitale latine la barre en angle n’apparaît que sous le règne de
Sévère Alexandre27. Par conséquent, le monument fut érigé vers le milieu du IIIe siècle.
6. Une plaque funéraire en calcaire (fig. 6), cassée en quatre, a été apportée au musée de Zalău du château
Teleki de Jibou. À l’origine, elle avait été encastrée dans un grand monument funéraire. Le champ épigraphique, assez eﬀacé, est encadré d’un bord mouluré ; dimensions : 74 x 133 x 20 cm ; lettres : 5 cm ; ligatures
: l. 1 : AE, NN ; l. 2 : NN, AE, M[A?] ; l. 3 : AE ; l. 4 : AV, VR ; l. 5 : T[I?], AE ; l. 3 : O de petites dimensions. La
pièce se trouve à présent au musée de Zalău (inv. 1024).

S. Sanie, Cultele I, p. 110 ; idem, ANRW II/18/2, Berlin – New York 1989, p. 1204.
Cf. pour cette divinité S. Sanie, Cultele I, p. 106-113 ; idem, ANRW II/18/2, Berlin – New York 1989. p. 1203-1205.
Voir C. Daicoviciu, RE XXII/1 (1953), 268 ; R. Ardevan, Viața municipală, p. 67.
I. Bajusz, AMP 16, 1992, p. 149, 174, fig. 17 (dessin) = idem, AMP 25, 2003, p. 166, no 1, 183, pl. V (dessin) = AE 2003,
1468 = ILD 692 = EDH 043945.
25 I. Bajusz, AMP 25, 2003, p. 165-175, p. 180-182, pl. II-IV ; idem, Amfiteatrul, p. 91, 109, 111, pl. LIV-LVI, LXVIII.
26 A. v. Domaszewski, Rangordnung2, p. 60 : « Der tesserarius fehlt den Analphabeten notwendig, ebenso die Hornbläser, da die Signale der disciplina Romana für sie keine Bedeutung haben ».
27 En Dacie voir encore IDR III/4, 221 (Râșnov), CIL III 7662 (Napoca), AE 1932, 81 (Optatiana/Sutor) et AE 1944, 56 (Porolissum) ; voir pour cette forme Aem. Hübner, Exempla, p. LIV
21
22
23
24
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C. Daicoviciu oﬀrit une première lecture, incomplète28, en lisant, par exemple,
dans les l. 1-2 C AEL / VICTOR et dans les
l. 3-4 : C. AEL VITALIANVS. Cette lecture
fut améliorée d’une manière significative
par N. Gudea, V. Lucăcel29, mais c’est I.I.
Russu30 qui alla le plus loin dans le déchiffrement du texte :

Fig. 6

5

Aelia Nice [vi]x(it) annis XC Ael(ius)
Victor v[ix(it) a]nnis IIII Aelia Mammutio vix(it) annis XXII Ael(ius) Vitalianus augur […]NMOO matri et fili(o)
neptiae b(ene) m(erentibus)

Le premier problème délicat est celui du cognomen des l. 2-3. I. I. Russu y avait vu Mammutio. L’idée est
bonne, bien qu’on ne puisse pas distinguer une ligature MA. Elle doit être sous-entendue. Le nom Mammutio
peut être dérivé de mamma31, mais il y a aussi d’autres possibilités32.
Dans la l. 4 les auteurs de l’AE proposèrent à juste titre q(uin)q(uennalis), R. Ardevan : augur [po]ntif(ex) qq(
?). La lecture absolument certaine est augur ẹṭṭ q(uin)q(uennalis). Aelius Vitalianus, sans doute décurion du municipe Septimium Porolissum, est parvenu dans sa carrière jusqu’à la magistrature de duumvir quinquennalis
et se vit octroyer aussi l’augurat, ce qui signifie qu’il appartenait aux sommets de l’aristocratie municipale.
À la fin de la l. 4 et au début de la l. 5 il faut lire : matṛi fiḷ(io) ẹt / nept[i]ae, neptia étant utilisée à la place de
neptis. Avec d’autres petites corrections on parvient au texte suivant :

5

Aelia Nice [v]ịx(it) annis XC Ael(ius)
Victor vix(it) [a]nnis IIII Aelia M[a]mmutio vix(it) a[n]ṇịs XXII Ael(ius) Vitalianus augur ẹṭṭ q(uin)q(uennalis) matṛi fiḷ(io) ẹṭ
nept[i]ae b(ene) m(erentibus).

Aelius Vitalianus a érigé le monument à sa mère, Aelia Nice, qui avait vécu 90 ans, à son fils Aelius Victor,
qui avait vécu 4 ans, et à sa nièce, Aelia Mammutio, qui avait vécu 22 ans. Aelia Nice, qui porte un cognomen
d’origine grecque (Νίκη)33, semble être connue aussi d’un autre monument funéraire de Porolissum34, qu’elle
avait érigé à une fille, probablement sœur de Aelius Vitalianus.
Le monument est à dater à partir de Septime Sévère, en raison du rang municipal de Porolissum.

28 C. Daicoviciu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 324, no 4 = AE 1944, 48 ; voir aussi A. Kerényi, Personennamen, p. 196, no 2267,
29
30
31
32
33
34

p. 197, nos 2271 et 2286.
N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 16-17, no 17 (photo).
I. I. Russu, AIIACluj 18, 1975, p. 61, no 2, fig. 6 a-b (photo et dessin) = AE 1977, 663 = N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 769, no
39, p. 1139, pl. CCLXXVI= R. Ardevan, Viața municipală, p. 440, no 491 = ILD 700 = EDH 020325.
Cf. pour des dérivés OPEL III, p. 49 ; Mammutio manque.
Il faut constater que dans CIL III 7477 (Durostorum) une Mamutzim se trouve en compagnie de deux personnages
d’origine dace, Valerii Decibalus et Seiciper ; cf. D. Dana, dans : Orbis antiquus, p. 435.
Voir aussi L. Ruscu, AMN 35, 1998, p. 170-171.
M. Macrea, ActMuz 2, 1956, p. 112, no 12, fig. 8 (dessin) = AE 1958, 288 = I. I. Russu, AMN 5, 1968, p. 456-457, no 4, fig.
4 (photo et dessin) = AE 1971, 390 = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 17-18, no 19 (photo), p. 22, no 35 = L. Țeposu
Marinescu, Funerary monuments, p. 152, no 219 = N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 769, no 41, p. 1139, pl. CCLXXVI, p. 774,
no 63 = ILD 702, 725 ; EDH 011704, 044638.
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7. Un bloc en granit rougeâtre (fig. 7), mis au jour en 1868 sous la colline Pomet, probablement dans le cimetière romain, se trouve à présent dans le lapidaire
en plein air du musée de Zalău (inv. 261). Il avait été sculpté aproximativement
en forme de parallélépipède, afin d’être utilisé comme monument funéraire; dimensions: 225 x 55 x 55 cm. Le champ épigraphique est ondulée. L’écriture est
très primitive; lettres: env. 6 cm; ligne 2 : ligature CT ; le E a une seule barre, celle
médiane ; ligne 3 : après le A on a seulement esquissé les lettres FR, pour les écrire plus loin ; c’est ce qui explique l’espace entre le A et le F ; le E est fait comme
un F ; ligne 4: le second A manque de bare et la lettre suivante est probablement
un E fait comme un I ; point de séparation entre P et A; ligne 5 ; le T est fait comme un I.
Le bloc a été publié à plusieurs reprises35, mais certaines diﬃcultés persistent.
C. Torma avait vu dans la ligne 2 une ligature TI et au début de la ligne 2 NI; A. v.
Domaszewski (CIL 7640) : D M / VICTORIAI / ẠỊỊFRF VIX / AN XX P·AIC /5 VLA
PATRO/NVS LIBER / LIBERTE B / M ; Gudea, V. Lucăcel et N. Gudea (1989) :
D(is) M(anibus) / Victoriai / Afr(a)e vix(it) / an(nis) XX pat /5 …. patro/nus liber(?) /
libert(a)e b(ene) / m(erenti); Tudor: D(is) M(anibus) / Victoriae / Afrae? vix(it) / ann(is)
XX. P. AIC. / VLA patr(onus) / liber(ti?) / (et) libert(a)e b(ene) m(erentibus).
Le nom Victoria Afra36 de la défunte semble être sûre. Des problèmes posent
surtout le nom de la personne qui érige le monument. Dans la ligne 4 le P est
séparé de AI par un point; on y pourrait lire P(ublius) Ae(lius). Dans ce cas on
reconnaît dans les lettres suivantes le nom Gula377, qui joue le rôle de cognomen.
Il ressortirait des lignes suivantes que ce P. Ae(lius)? Gula était le patron de la
défunte. Dans la ligne 7 on répète le mot libert(a)e, ce qui dans un texte écrit avec
si peu de soin ne doit pas émerveiller. On peut proposer le texte suivant:

5

D(is) M(anibus)
Victoriae
Afr(a)e vix(it)
an(nis) XX P(ublius) Ae(lius ?) Gula patronus liber(tae)
libertae b(ene)
m(erenti).

Fig. 7

Les solutions proposées ne dissipent pas tous les doutes. Normalement le nomen de l’aﬀranchie devrait
être identique à celui de son patron, or, ici le nom de la défunte est Victoria et, si nous avons bien vu, celui de
son patron est Aelius. En raison du monument rudimentaire et de l’écriture primitive le monument pourrait
être daté près de la fin de la province. On remarque que les rapports entre patrons et aﬀranchis sont encore
mentionnés sur la pierre.
Abréviations
R. Ardevan, Viața municipală = Viața municipală în Dacia romană, Timișoara 1998.
I. Bajusz, Amfiteatrul =
Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de mijloc, Cluj-Napoca 2011.
Al. Diaconescu, Statuaria =
Statuaria majoră în Dacia romană I-II, Cluj-Napoca 2004 (CD).

35 A. Cosma, Federațiunea 114/17 cot. 1869; idem, apud T. Cipariu, Archiviu pentru filologie si istorie 31, 1870, p. 639 ;

C. Torma, AEM 4, 1880, p. 129, no 5; CIL III 6249 = 7640 ; D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, București 1957,
p. 265, no 116; Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 15-16, no 15 (photo) ; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 773, no 59, p. 1142, pl.
CCLXXIX ; EDH 045100.
36 Pour le nomen Victorius voir W. Schulze, Eigennamen, p. 260 ; H. Solin, O. Salomies, Repertorium, p. 208
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The roman funerary stelae from Gherla

Radu ZĂGREANU

Key words: roman art, funerary stelae, Dacia Porolissensis, Gherla, sculptural workshop.
Cuvinte cheie: artă romană, stele funerare, Dacia Porolissensis, Gherla, atelier de sculptură.

An important center of Roman sculpture from Dacia Porolissensis was the one who functioned around the
fort and the Roman settlement from Gherla. The most numerous and spectacular sculptural monuments preserved are related to the funerary art, some of which were recently published1. The military unit, stationed at
Gherla, was ala II Pannoniorum, with an important role in the Roman conquest of Dacia and with a long-term
garrison in this province2, until the abandonment of Dacia.
Among the wide range of Roman funerary monuments known from Gherla, the category of stelae is the
largest and the most varied. From the findings of Gherla, come about 23 pieces of funerary stelae. None was
preserved entire. Some of them have disappeared and only the drawing remains in one case or just their inscription reading. Our study tries to make a suitable correlated investigation of the typological, iconographical and epigraphic features, for this type of funerary monument for this local sculptural workshop.
Typologies
The monuments are typologically classified as follows3:
I. Architectural stelae:
A. Architectural stela with arched niche and attic: (Gr. S1, Pl. V a)
B. Architectural stelae with arched niche: (Gr. S2, S3, S4, Pl. V b)
C. Architectural stela with medallion: (Gr. S5, Pl. V c)
II. Profiled stelae:
A. Rectangular niche with coping consisting of funerary lions: (Gr. S6, S7, Pl. V d)
III. Fragments of stelae with a relative typology:
A. Architectural stelae (Gr. S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14)
B. Profiled stela with rectangular niche (Gr. S15)
C. Profiled stelae with arched niche (Gr. S16, S17, S18)
D. Undetermined fragments (Gr. S19, S20, S21, S22, S23)
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I. Architectural stelae
A. Architectural stela with arched niche and attic
We have one piece of this type, with large dimensions, raised by the imaginifer Brisensus (Gr. S1). It is a
monumental stela, with two registers and an attic, broken into several pieces, which I digitally reconstructed
in 2013. The layout of the monument relief is as follows: the attic, a niche with the deceased’s busts in a medallion and the relief below, with the unique representation of a horse and a peacock. The attic of the stela has in
the upper left corner, at the upper edge, a winged Genius (from one we can still see the right wing), wearing
a garland on his shoulders, with his legs crossed. To the left of him is a bull, on which the end of the garland
stays and on the curvature of the garland to his left is a bird with a long beak, probably a raven. On the right
we have a representation of a Medusa bust, wearing a tunic with a round collar and disheveled hair. Half of
the face of the mythological character was preserved; one can still see the right eye, the chubby right cheek,
the short and thick neck, the frowned forehead. In the left corner between of the attic and the arch of the medallion appears a representation of a protome of the winds, blowing powerfully in a spiraling funnel. It has
combed back hair; it wears a tunic with round collar, with a sagum over it, tied tightly over the chest in a knot.
The hands have not been rendered. The rest of the body is represented like a torch holder. This attic reveals
a monument of very good sculptural quality, with a richly decorated and well harmonized representation.
The piece has analogies with two attics with Cupids from Porolissum4. It seems it was a model that circulated
in the province and was often used by stonecutter artisans. The arch is doubled by a medallion with a frame
decorated with laurel leaves. In the niche with medallion is a male character holding the hand of a woman.
The man is dressed in a tunica manicata, with sort of a vest over it, similar to the dress of some characters from
a funerary monument from Porolissum5. The female character wears a tunic fastened with a fibula on the
right shoulder; there is a schematic rendering of the dress’s drapings. The characters retain traces of minium.
On the left would have fit another character, but it was not preserved. The medallion has a good analogy at
Napoca6 and Gr. S5. Below the medallion is a short field of relief, broken in the center where a piece is missing. It retains the image of a horse turned right, saddled with a shield and two spears on the back, with a hind
limb raised and a peacock on the other side, rendered with a rich plumage, with one leg raised. The tail of the
animal is beautifully braided, similar to the horse of a stela from Gilău7. Between these two animals appears an
unidentified object, possibly a kantharos. The harness of the horse is well rendered, with all components, even
the bridle can be observed. Beneath this register is a fascia with laurels. The field of the inscription is flanked
by two corinthysant columns, decorated with vine tendrils of vines and grapes resting upon two altars each.
They end with two Corinthian capitals. The first row and most of the second row, where the name and the
lineage of the deceased was figured, are missing; from the name only the letter R is preserved. The piece is
unique by the layout of these representations. The complete monument would have about 300 x 120 x 20 cm.
The epigraphic field has many ligatures, so it does not help for a narrower dating than the end of the IInd century A.D. - early IIIrd century A.D., based on stylistic criteria. Analogies in Dacia are one piece from Apulum8,
this being probably the source of inspiration of the craftsman from Gherla. Like our piece, it has an attic, a
medallion and an intermediary register of relief, preceding the epigraphic field. The monument from Apulum
was dated to the Severian period.
B. Architectural stelae with arched niche
There are three pieces of this type, all with representations of a funeral banquet. Unfortunately all are
fragmented. Pieces Gr. S2 and Gr. S3 seem to have a Pannonian-type banquet, but given the poor preservation state, we cannot rule with certainty. Pieces Gr. S2 and Gr. S4 seem to have been realized in the same
workshop, having an identical manner of rendering the niche and the column bordering of the epigraphic
field, as well as the characters’s rendering mode. Piece Gr. S4 shows the same rudimentary rendering of the
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Petruţ, Zăgreanu 2011, p. 207, no. 28 şi no. 29, pl. 4/28 şi 4/29.
Ibidem, p. 143, no. 1, Pl. 1/1.
L. Țeposu-Marinescu 1982, p. 120, no. 71, Pl. VIII.
Ibidem, p. 128- 129, no. 109, Pl. X.
C. Ciongradi 2007, p. 164, no. S/A19, Taf. 43.
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human anatomy as is found on a stela at Ilişua9, extremely thin and long hands, disproportionate to the rest of
the body. In addition of the epigraphic field of the stela Gr. S2, one can observe that the name of the deceased
must have been in line with that of the gods Mani, unusual, but appearing on two other monuments from
Gherla. The best analogy comes also from Micia10, where monuments of this type are dated in the Antonian
period. The Gr. S3 monument in the upper register has represented the banquet scene, in which the fe-

male character is sitting on kathedra. She was probably wearing a large tunica and a palla. The severly
damaged head seems to have had a Faustina Maior hairstyle representation.
C. Architectural stelae with medallion
There is only one piece with a medallion in which a character is portrait, Gr. S5. It is the top of a funerary
stela with an inscription. The right side of the monument seems to be intentionally reduced to fit perfectly
in the abutment wall. One can see an arch, and a laurel corona probably bound by a taenia bordering the medallion. On the two sides are two rosettes, symmetrically layed. In the medallion, under the arch, stands the
bust of a person wearing a tunic. From its highly corroded physiognomy only the earlobes and some of the
hairdressing can be distinguished. According to the description of the piece in CIL III 833, “adulescens non
barbatus sub arcu”, we suppose it is the image of a beardless young man. On the top of the pediment it has a
beautiful decoration with flowers and leaves of grape-vines, between them also a bunch of grapes in the lower
right corner. The inscription field is flanked by columns decorated with vine stalks, ending with a heavily corroded column head. The subsequently sectioned side must have had a similar column. From the inscription
only a few letters were preserved. The piece has an analogy at Orăştioara de Jos11, but this is not an architectural stela, our monument being the only of its kind in Dacia Porolissensis.
II. Profiled stelae
Rectangular niche with coping consisting of funerary lions
There are two pieces (Gr. S6, S7), approximately identical, presenting the same manner of rendering the
deceased, in a rectangular niche with two lion back-to-back on top. Unfortunately both pieces are heavily
corroded, but we can say they are products of the same workshop, if not even of the same craftsman. The
pieces have excellent analogies at Potaissa12. There is only one modification in the layout of the portraits of
the deceased: on the stela from Potaissa the woman is in the centre of the representation, on the stela Gr. S6
from Gherla it is the first character from right to left, and on the stela Gr. S7 there are, from right to left, two
feminine characters. The back-to-back lions are on a highly profiled plinth. These monuments must have been
large-size stelae. These two monuments are certainly creations of the same workshop, and we believe they
were contemporary, dating from the end of the 2nd century and the beginning of the 3rd century A.D.
III. Fragments of stelae with a relative typology
A. Architectural-type stelae
From Gherla come several fragments of architectural stelae. The poor state of conservation of the monuments prevents us from making a certain typological classification, but the remaining elements show that the
fragments belong to the architectural stelae. We suppose that in this case too, we deal with a familial funerary
representation. The sizes of the reconstructed pieces must have been extremely impressive, perhaps we are
dealing with fragments of monumental stelae; similar pieces are known in the area, as I stated above.
Among the fragments included in this category worth mentioning piece Gr. S10, on which on the upper
register is hardly distinguishable the chest of two characters that hold their hands on the shoulder of children
in front of them. The field of the representation preserves traces of the stone-cutter, who in order to frame the
sculpted relief, carved a few lines of demarcation, dividing the piece into three registers. The inscription is a
special case among the epigraphic pieces from Gherla, in that the tria nomina of the deceased appears in the
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Gaiu, Zăgreanu 2011, p. 81, no. I.3.b.1, Pl. VII/ I.3.b. 1.
C. Ciongradi 2007, p. 195, S/ M17, Taf. 44.
Ibidem, p. 145, S/S15, Taf. 27.
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same row as the dedication to the gods Mani13. The same characteristic is also present on the next stela Gr. S11,
likely a feature of the local workshop at a time and, why not, possibly the work of the same craftsman.
B. Profiled stelae with rectangular niche
A special representation is also on the fragment Gr. S15, which depicts a male character with a long tunic
that keeps his hands on the shoulders of a child. Very likely to the right side of the character must have been
the bust of another character, also with a child in front, the scene being a family representation. These are
representations specific to the profiled stelae with rectangular niche. It must have been the two parents and
the large family they had. The position of the woman as mater familias is common for the funerary plastique.
There must have been some relationship between these representations and the degrees of kinship between
these individuals. The position of the parents towards their children, gesturing with their hands as a sign of
protection on their head or shoulder, showing care and aﬀection, must be realistic situations to be considered
in terms of family relationships in Dacia Porolissensis.
C. Profiled stelae with arched niche
The profiled stelae with arched niche are favourite at Gherla. Although the preserved fragmented monuments of this type are scarce (only four monuments), they are all well made. Fragment Gr. S16 also proposes
an interesting representation, with a rich ornamentation with tritons and an attic with representations of Genii
with garlands on the shoulder, ornamentation specific to the Apulum workshop. Similarly, fragment Gr. S17,
although very poorly preserved, had a lavish, well executed ornamentation. Also Gr. S18 could belong to the
same tipology.
The iconography of the stelae from Gherla
Sepulchral symbols
A. Everyday objects
Representations of vessels
The truncated cup appears in the hand of the deceased on the stela Gr. S2 and the rhyton in the hands of the
female character on the stela Gr. S4.
Representations of the military equipment
The stela dedicated by the imaginifer Brisenus is one of the most spectacular achievements of the local workshop, not only in terms of size, but also by the decoration of the relief. One of the best images is the horse,
although small, the craftsman represented properly the pieces of the harness; also the bridle, the harness on
the body and the saddle are visible. On the back it is figured an almost oval shield and two spears. This type
of representation is specific to the Pannonian area, but usually the rider is shown on horseback and moving,
such as the examples of Aquincum14, of which the stela of the rider Tiberius Claudius stands out. The representation from Gherla is closer to a monument also from Aquincum15, which is the bottom part of an architectural stela. The rider-scene is most often found on the Pannonian monuments in the register immediately
above the epigraphic field. This iconographic model reaches Gherla too, where it seems to be unique so far,
but it is possible that some of the damaged monuments which contained representations of riders might have
had such a depiction, the horse loaded with military equipment and held by the bridle by a servant.
B. Vegetal and floral symbols
The grape-vine and the bunch of grapes occur on the columns bordering of the inscription field, on pieces
Gr. S1, S9, S10, S11, S13. The mode of carving of these symbols is the same on every monument preserved,
thus we have an arrangement on the columns bordering the inscription field as like: vine leaf, grape, tendrils,
arranged in this order on the vine-stalk; alternating on the two columns, ending in a corinthysing capital. The
same uniformity is missing in a center such as Apulum16, where the ornamentation of the columns bordering
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Ibidem, no. 3, kép 2.
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the epigraphic field diﬀers, given that here several sculptural workshops existed with diﬀerent chronological
periods of activity. This shows a certain consistency that exists in the local workshop, highlighting a particular style of the large architectural stelae, which enjoys great local success and possibly in a wide chronological
range. The rosette appears with flowers on the pediment of some monuments (Gr. S3, S5, S17), apparently
another feature of the local workshop from Gherla. The garland appears on the shoulders of the Cupid on
stela Gr. S1 and fragmentarily on Gr. S16. The stylistic similarities between the monuments of Gherla and
Porolissum are obvious. The diﬀerences to other representations that appear in Dacia are noticeable17. We
conclude that the Gherla workshop is characterized by two ways of rendering the body of the columns on the
architectural stelae, either decorated with grape-vine, as we have seen above, or with parallel grooves (Gr. S2,
S4, S8, S12). This type of decoration is very common for architectural stelae in the Apulum area18.
C. Animal symbols
From the animal symbols most common in the province, at Gherla there are back-to-back lions (Gr. S6,
Gr. S7), a bull with the legs rendered identically to the representations occurring in Porolissum19 (Gr. S1), the
bird on the garland. The lions on the canopies of the two stelae, though fragmentarily preserved, are approximately identical; their lower thighs are rounded and there is a deep fold in the belly area, the long tail rests
on the paw with a thick tuft at the end. We believe these stylistic similarities are testimony of the origin of the
monuments from the same workshop and likely are creations of the same craftsman. We also have two unusual occurrences, a horse alone and a peacock on stela Gr. S1. The rendering of the horse is very interesting:
equipped, with well contoured harness parts, shown in motion, saddled, but without any rider or a servant
to hold the bridle. It carries on the back a shield and two spears, probably alluding to the deceased’s personal
equipment. The combination of the two animal representations must be understood as an image of the journey taken by the soul, represented by the peacock, using a means of transport/vehicle so close to the deceased,
as the horse. From Dacia there is one representation of a horse alone with his harness on, on the quadrangular
base of a funerary monument from Ulpia Traiana, currently at Densuş20, dated based upon the inscription to
2nd century A.D.
D. Mythological characters and motifs
Gorgona appears on stela Gr. S1 but the image is destroyed. Its bust might belong to type b according to
the hair-style, divided into two large parts, disheveled, with large curls, getting thinner towards the ends21.
This variant is specific to Dacia Superior and is one of the favourite themes of the regional repertoire of the
Mureş valley22. L. Bianchi noted that this motif is spread mainly around Apulum, where such heads appear in
association with Trajanean portraits or derivates of later models, and the developing of the hair appeared as a
result to fill up the space on the front23. Specific to the centre Micia24 is the subordination of the representation
to the space of the pediment, completed by a bust draped similarly to the one on the stela from Gherla, but
paradoxically the latter one has a better finishing. Considering that the monuments from Micia25 are dated to
the severian period, we consider that the monument from Gherla should also be dated to this period. The main
significance of this representation on the tombstones is as apotropaic symbol, meant to drive away evil spirits.
It should be pointed out that when it appears associated with the Winds protome, it might also symbolize the
Moon26. Amor is represented on the attic of stelae Gr. S1 and Gr. S17. On the preserved corner of Gr. S1 there
is a Winds protome. Traces of ancient beliefs about winds occur in the poems of Homer and Hesiod, the winds
being perceived as distinct genii, animated by a dual nature - some are friendly towards the people, others just
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want to destroy their work27. Boreas and Zephyr, the most important winds, represent two diﬀerent principles:
Boreas – fast and furious; Zephyr – the sweet and mild breeze that refresh the Elysean Fields28. The representation from Gherla is quite suggestive, the craftsman trying to represent it as realistic as possible, keeping a wellknown template of this type of image: the body as a bust, its purifying breath coming out of its lips as a cone or
funnel. The protome’s bust also ends as a torch, an innovation of the craftsman that resolve elegantly the issue
of the empty space that would be created between the arch and the edge of the relief. The closest analogies
for such a representation are at Porolissum29 and Potaissa30. In Dacia the personification of these winds occurs
only in the funerary art. Also on a stela pediment is a representation of a triton (Gr. S17). The monuments with
such representations are concentrated in the Apulum-Ulpia Traiana Sarmisegetusa-Micia area, irradiating towards Moigrad; in Dacia Inferior they are missing31. It is a fairly rudimentary representation, with an analogy
at Sarmisegetuza32, but with a higher quality, or at Porolissum33, but here the triton blows a horn. The role is
largely decorative, especially on the stelae pediment, they were interpreted as suggesting the idea of victory in
the face of death. From the preserved descriptions of a lost monument Gr. S23 we know that it had in the relief
field the representation of a rider, but without any additional information the iconographic classification of it is
impossible. By the preserved dimensions, the stela was a large size monument.
The rendering of some elements of the funerary ritual
A. The scene of the funerary banquet
Given the precarious state of the three monuments with funerary banquet representation (Gr. S2, Gr. S3,
Gr. S4), it is hard to fit them typologically. The first monument appears, by the size of the niche opening, to
belong to the type of banquet with two people. The monument shows in the relief field, the funeral banquet,
with two persons preserved, one adult and one child, on a quite poorly preserved kliné. The two were seated
on a mat, which is rendered through parallel lines. In front of them was a mensa tripes with a range of foods on
it, impossible to determine. On the right, unpreserved side of the monument must have been a female character on a kathedra. The second one Gr. S3 shows in an arched niche the deaceased. The first character, a female,
has in her right hand a glass. In this upper register it was represented the banquet scene, in which the female
character is sitting on kathedra. She was probably wearing a large tunica and a palla.. The other character, was
probably a male, maybe with a child on his left. It is very likely that the third monument was also of the same
iconographic type, a banquet with two people. In the upper register was represented the banquet scene, from
which the female character was preserved sitting on a kathedra, headless. The similarities with the stela of
Crescens from Căşeiu34 are obvious. It seems that this model spread along the Someş valley in a quite restricted area of the Dacia Porolissensis province, being rather a specific product of the workshop of Gherla, from
where it spreads to the Căşeiu and Ilişua area. We believe that the representations from Gherla are somehow
earlier than the ones in other forts. The most eloquent analogy is a monument from Şaula35.
The furniture shown in the banquet scene consists of: kliné – Gr. S2 with a curved backrest and its leg goes
down to the edge of the relief field, well defined; kathedra – Gr. S3, Gr. S4 rendered pretty rough, similar to the
stelae from Gilău36; mensa tripes (a delphica) – G. S2 which had curved legs with a perch caught in the middle
and where one observes a thick mattress rendered by parallel lines.
B. Representations of servants participating in the funerary banquet
We have a single representation of this kind on stela Gr. S2. To the left of the table is a participant at the
funerary banquet, a female child wearing a tunica down to her heels, her face is damaged, on the left shoulder
she has a towel and an unidentified object in her right hand.
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Representations of the deceased
The representation of the deceased on the stelae from Gherla fall exclusively into one type, namely 1c137: image of the deceased in bust - chest, neck, head; which is apparently one of the features of the local
workshop. We have a male lying on the kliné, shown from the front, just like the tiny servant at the bottom.
On piece Gr. S5 the deceased is displayed alone as a bust. This type of representation of a single bust of the
deceased in a medallion appears on several stelae from Sarmisegetuza38 and Micia39, dated to mid-2nd century
A.D., to which period belongs also the monument embedded in the church of Mintiul Gherlii. Also as a bust
are represented the deceased on the stelae Gr. S3, S6, S7, S10, S14, S15, S21. Although the arrangement of
characters is diﬀerent, stelae Gr. S6, Gr. S7 keep the same pattern in rendering the busts on a single row, with
groove around the body and head of the characters that creates the sensation of alto-relief carving. A preference of the local workshop is to represent families displayed on two rows, busts of children in front, with
adults busts in the back. We find interesting the gestures on several monuments. On the stela Gr. S15 a male
character has a child in front, holding him around the shoulders. On stela Gr. S10 several adults have each
one child in front, with hands resting on their shoulders, same as fragment Gr. S20. This representation is also
found on a stela from Dunapentele40 with a representation similar to those of the stela of Gherla, the epigraphic
field bordered by a band decorated with grape-vines, but the relief field shows a single character resting its
hands on the shoulders of the child in front of him. It seems that this model was used for some time in the
funerary iconography of the Danubian provinces, the monument mentioned above is dated to the beginning
of the 3rd century A.D. Piece Gr. S1 is remarkable due to the gesture of tenderness between the two spouses,
where the man holds the hand of the woman, somehow alleviating the primitive depiction of the deceaseds
busts. Regarding the characters’s clothing, the rendering of the collar on the tunics of the female characters as
a wide band is remarkable. The clothing of the man is also distinguished: the character wears a tunica manicata
with a sort of breast-plate over it, similar to the dress of some characters on a stela from Porolissum. Around
the neck of a very damaged character on Gr. S20 is observed a woven collar or possibly a torques.
The hairstyle of the female characters is hardly visible due to the corrosion of the monuments, however
where it can be seen at all (Gr. S1, S6, S7) it seems to be simplistic, the hair is parted in the middle. We could
not identify jewelry or earrings. For the Gr. S3 monument, the severly damaged head seems to have had a
Faustina Major hairstyle representation. The men’s hair is short and it seems most of them have beards. The
children’s hair-styling is identical to that of the male characters.
Ethnical and social structures
The epigraphic field retains very little information about the ethnic and social status. The few stelae whose
epigraphic field contains the names of the deceased are fragmented. The most important and best preserved
stela is Gr. S1. The dedicator’s name suggests a figure of Thracian origin, Brisenus, who at the moment of the
monument’s realization was imaginifer (flag-bearer) in ala II Pannoniorum. I Piso resuming the reading of the
text identifies in the 2nd row immediately after the letter R the start of a round letter that he identifies as O,
then the lower part of a letter, possibly E, so that the name of the deceased becomes R(h)oemetalces, a name
of Thracian origin41. The epigraphic text shows a certain degree of kinship between the one for whom the
monument is made, an eques, remaining anonymous, and his heir “heres”, still a conscript, who is concerned
to perform his duties towards him. Therefore he spends a significant sum for a monument of an impressive
size, calling a skilled craftsman, who took care to point out some details. Very probably the monument’s holder was of the same origin as Brisenus and he also had a Thracian name42. An Aurelius Brisenus is mentioned
on another monument, this time from Ilişua, these two being the only mentions in Dacia of the name. The
fragment of the stela Gr. S2 attests a deceased in whose honor stands a midsize stela with the representation
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of a funeral banquet, but made quite rudimentary. A character with a name of Greek origin is Daphnus from
Gr. S5 probably a pilgrim of Pannonian or Moesian origin. Very fragmentarily preserved on the field of stela
Gr. S8 is the mention of a certain Decimus or Decumus. This cognomen is common in the provinces of Gallia
Narbonensis, Belgica and Britania. According to Kajanto43, it should demonstrate how the heirs of a family were
named: the first child was named Primus, the second Decimus, and the last one Ultimus. Another character of
Italic origin must have been Lupe[rcus] Montanus, from the stela Gr. S9, who lived 70 years. This name may
appoint a person belonging to the class of priests, Lupercalia being an important festival held on February 15th
each year44. Montanus is the name by which the Romans had designated generally all those living in mountain
areas. According to A. Paki, this name could designate the origin of the man in the northern part of the Italic
Peninsula45. On the same epigraph is the name Silvester, which in conjunction with Montanus would probably
designate the origin of the two in the same geographical area. Translated, it could be interpreted as “the one
from the forest area”. Kajanto46 believed that this name should be linked to the names of gods as Silanus-Silva
- Sivester, Silvinius. Another fragmentary name appears on stela Gr. S10, a Valentinus, cognomen with a geographical connotation with the formulas Valentinus, Valens related to the italic city Valentia. A. Paki47 noticed
the presence of this name in the African provinces, Dalmatia, Pannonia, Moesia and Dacia.
The stela Gr. S11, fragmentarily preserved, raises some issues about the first name preserved in the inscription field. This character might have been called Ulpius/Ulpia, but it might also be a foreign name Vi[...]48,
the 2nd row might contain either a cognomen, i.e. Trebonius/a, -anus/-a, Scribonius/-a, or a simple name like Boni,
Boniata, Boniatus certified several times in Noricum. A special case is recorded in the epigraphic field of Gr.
S13, mentioning an anonymous rider of the ala along a certain Dines, a character of Thracian origin, serving
as signifier ac curator49 in ala II Pannoniorum. He raises an architectural stela to the soldier who likely was his
relative. The deceased soldier appears to have been a simple gregalis, but Dines on the other hand had a quite
important function among the principales50. He was promoted to the post after fulfilling the function of curator.
This Dines makes us think about the Aurelius Dines mentioned by the inscription from the villa rustica from
Pintic51, but it seems that he was not part of the army.
A character of Illyrian origin, Scenobarbus Dassius from a family of pilgrims coming from the Dalmatian or
Pannonian area52, appears mentioned on stela preserved only as a drawing. At Arrabona there is mentioned
a Scenobarbus Scenus, soldier in ala Pannoniorum53. The name is quite widespread in Dacia at Apulum54, Alburnus Maior55, Ampelum56 and Potaissa57. Dassius used as a patronymic can be seen on an inscription from
Brâncoveneşti58.
An impressive stela must have been that of Aelius Ana[...] veteran and former imaginifer of the local troop,
to whom a brother [...]panus dedicates the monument.
As shown, the overwhelming majority of the deceased or dedicators occurring in the epigraphic field of
the stelae from Gherla belong to the military environment and have important functions. Surprising is the large number of architectural stelae from this center. Some of these, in particular those with columns bordering
the epigraphic field decorated with grape-vine, can be dated to the 2nd century A.D. Also in the second half
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of the 2nd century are dated the stelae showing funerary banquet scenes, which are smaller in size, prototypes
for Crescens’s stela from Cășeiu. We have some types specific only to this workshop in Dacia Porolissensis: the
architectural stela with medallion with only one bust, architectural stelae or profiled with rectangular niche
with two rows of characters children-adults. A special case among the epigraphic pieces from Gherla, in that
the tria nomina of the deceased appears in the same row with a dedication made to the Mani gods, appears on
three of the stelae (Gr. S2, S10, S11). This is unusual for Dacia, the only monument with this particularity is
a fragmentary one from Botorca59 (Mureș county). We believe that this proves the origin of the monuments
from the same workshop and it is possible that they are creations of the same craftsman. The monuments
present certain common stylistic features (they are fragments of architectural stelae, the rendering of the children’s hairstyle, the way of tracing and carving the letters in the epigraphic field) which would attest the contemporaneity of their manufacture moment.
The analysis of this type of monument at Gherla made clear the existence of influences from other sculptural centers of Dacia, as Apulum, Porolissum or Potaissa. Some elements from Gherla might have reached
the forts around Porolissum, via Apulum. The workshop from Gherla produces stelae that are very similar
and which show that it was able to mass-produce and supply the nearby forts. The lack of the influence from
the workshops from Napoca is surprising, but it seems that in the military environment only well established
models spread, that are preferred by the Legionnaires themselves, from a center such as Apulum.
Name
Brisenus
Lupe[rcus?] Montanus
Dines
Scenobarbus Dassius
Aelius Ana[…]

Social statute
imag(inifer)

D

signifer alae ac curator

Ethnic origin
celtic
italic
celtic

veteranus ex imaginifer

celtic ?

x

d
x

Relationship
heres of the deceased

x
x

son

x

Stela type
I
III
III
III
III

No. cat.
Gr.S1
Gr.S9
Gr.S13
Gr.S14
Gr.S23

Catalogue
I – Architectural stelae
A. Architectural stelae with arched niche and attic
Gr.S1. Monumental stela with two registers and attic (Pl. I, Gr.S1)
a. Volcanic tuﬀ, the monument was torn from discovery into several pieces, some of which were destroyed
or lost, today at the museum in Gherla we found about 7 pieces belonging to this monument; D: the first
fragment is 57 x 52 x 16 cm; second fragment has 47 x 66 x 20 cm; third fragment consists of 5 pieces that
stick together and is 235 x 115 x 20 cm.
b. The attic of the stela shows in the upper top left, a winged Genius, wearing a garland on his shoulders, with
legs crossed. To the left of him is a bull and a bird with a long beak , probably a raven on the garland. In the
middle we have a representation of Medusa bust kept only half. In the left corner of the attic a representation of Wind protoma. In the medallion niche we have a male character and a female character. Below the
medallion there is a short field of relief, broken in the center, that still retains the image of a horse playing
right, having on his back a shield and two spears, and a peacock on the other hand. The field inscription is
flanked by Corinthian columns decorated with vine tendrils of vines and grapes resting, on two altars. It
ends with two Corinthian capitals.
After Protase: [D(is) M(anibus)] / R[……………] / eq(ues) alae II [P]annonioru/m vixit a[n(nis)] XXXVIII Bris/
enus imag(inifer) heres po/nendum curavit.
After Piso: [D(is)] M(anibus)]/ Rọẹṃ[etalces ? - - - ?]/ eq(ues) alae II [P]annon[i]orum/ vixit a(nnis) XXXVIII Bris/
enus imag(inifer) heres ponendum/ curavit.
c. Late 2nd century A.D. - early 3rd century A.D., based on stylistic criteria.
d. Gherla, perimeter of the roman fort, on June 20th, 1960, during the excavations for the construction of an
Industrial Complex, MIG, Inv.no.: first fragment 3740, second fragment 3730, third fragment 3729.

59 IDR III/4 p. 98, no. 126, fig. 58.
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e. First fragment: Protase 1968, p. 341-343, fig. 2-3; Protase 1969, p. 634-636, no. 2, fig. 2; L. Ţeposu-Marinescu
1982, p. 150, no. 209; Bianchi 1985, p. 276, no. 170; Petolescu 1997, p. 85; idem 2002, p. 76; I. Nemeti, Nemeti
1999, p. 183, no. 21; idem 2003, p. 399; Dana 2004, p. 438; Falileyev 2007, p. 63; Protase et alii 2008, p. 48, no.
27; Zahariade 2009, p. 276, p. 286, p. 351; Lupa 11349; second fragment: Russu 1979, p. 219, no. 7, fig. 7; L.
Ţeposu-Marinescu 1982, p. 119-120, no. 69; Bianchi 1985, p. 276, no. 167; Chiş 2003, p. 338, no. 6; Protase et
alii 2008, p. 80, no. 4, Pl. XXVIII, fig. 4; Lupa 11349; third fragment: Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 190-191,
no. 3, fig.10; Protase et alii 2008, p. 81, no. 6, Pl. XXVIII, fig. 6; the whole monument: Piso 2013, p. 46-47, no.
10, fig. 10 a-b.
B. Architectural stelae with arched niche
Gr.S2. Architectural stela with arched niche (Pl. I, Gr.S2)
a. Volcanic tuﬀ, fragmentary, only the right side of the monument was preserved; D: 117 x 46 x 21 cm.
b. Stela presents in the relief field, the funeral banquet, held by two people, one adult and one child, on a kliné,
poorly preserved. The child is very damaged, dressed in a tunic, only the left hand holding a glass is distinguishable, the right hand is missing. The male character has a damaged face, short hair, combed back,
chubby cheeks with longer ears, crudely rendered. He wears a tunic with sleeves, with a collar edged, holding a cup in his left hand and hugging the child with the right one. His back was supported by the curved
back of the kliné. Its foot down to the edge of the field relief, is well defined. The two were seated on a mat,
which is shown by parallel lines. In front of them was a mensa tripes with a range of foods on it, being impossible to determine. It had curved legs with a perch caught in the middle. On the left of the table, there is
a participant at the funerary banquet, a female child wearing a long tunic to her heels, her face is damaged,
on her left shoulder has a towel and an unidentified object in her right hand. The inscription field kept only
the right side, having four rows, continuing probably for at least one row. It was flanked by two columns
with a spiral mandrel, end-capped with some kind of Corinthian capital, with the leaves very schematically
represented.
[ ……..]inus M(arci?) / [….]ris (?) QVI / [….]II infanti / [….]gu(l)a p(ientissimo) n(epoti).
c. first part of the 2nd century A.D.
d. Gherla, roman fort, MNIT, Inv.no.: D.849
e. Published wrong with the inscription of the monument Gr. S5 from below; Ornstein 1903, p.117-118, No. 3,
fig. 39; Buday, 1916, p. 81-82, 95, no. 7; Florescu, 1930, p . 87, no. 14; Bianchi 1974, p.178, fig. 10; L. Teposu Marinescu, 1982, p.117, no. 61, pl. V; Bianchi, 1985, p. 276, no. 168, Tav. XXXIII, Fig. 84; Protase et alii 2008,
p. 47, no. 20; Petruț, S. Mustață 2010, p. 183, no. 16, Pl.V / 16; Lupa14990.
Gr.S3. Architectural stela with arched niche (Pl. I, Gr.S3)
a. Limestone; very destroyed, preserved only the top of the stela; D: 81 x 94 x 22 cm.
b. In an arched niche are the deaceased. The first character, a female, has in her right hand a glass. In this
upper register it was represented the banquet scene, in which the female character is sitting on kathedra. She
was probably wearing a large tunica and a palla. The severly damaged head seems to have had a Faustina
Major hairstyle representation. The other character, was probably a male, maybe with a child on his left.
The image of the deceaseds is flanked by a pilaster, on which there are carved stalks of grape-vines and in
the niche corners there is one rosette with 4 petals, along with a leaf, which overlap one bunch of grapes of
vine.
c. First part of the 2nd century A.D.
d. Gherla passim MIG, Inv.no.: 3748.
e. Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 190, no. 1, fig.8; Protase et alii 2008, p. 80, no. 1, Pl. XXVIII, fig. 1.
Gr.S4. Architectural stela with arched niche (Pl. II, Gr.S4)
a. Volcanic tuﬀ, there is only one fragment of the right of the monument preserved; D : 65 x 45 x 21 cm.
b. The fragment is divided into two registers. Stela was framed by two columns with spiral shape, in the
upper register there was represented the banquet scene, in which is preserved the female character sitting
on kathedra, headless. In the lower register there is an inscription which is preserved only the upper half of
the letter C.
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C........
c. First part of the 2nd century A.D.
d. Gherla passim, MIG, Inv.no.: 3739.
e. Zăgreanu 2006, p. 53, no. 1, fig. 1; Zăgreanu, Mărcuș 2007, p. 251, no. 1, fig. 1; Protase et alii 2008, p. 85, no.
4, Pl. XXXIV/4.
C. Architectural stelae with medallion
Gr. S5 Architectural stela with medallion (Pl. II, Gr.S5)
a. Volcanic tuﬀ; kept only the top left of the stela with attic D: 110 x 70 x 24 cm.
b. It is the top of a funerary inscription stela with a medallion that cover the entire field of relief. In medallion,
under the arched niche, stands a bust character, wearing a tunic. In the upper part the pediment presents
a beautiful decoration with flowers and leaves of grape-vines between them and a bunch of grapes in the
lower right corner. Field inscription is flanked by columns with spindle decorated with grape-vines and
ending with a capital corroded.. From the inscription today are kept only a few letters, in the first row D
and M and in the next row excerpts from letters D, P and H.
D(is) M(anibus) / Daphno (today destroyed).
c. Mid- 2nd century A.D.
d. Gherla passim, embedded in the northeast buttress of the Roman Catholic Church in the village of MintiulGherlii.
e. CIL. III 833; Münsterberg, Oehler 1902, p. 102 (mentioned); Torma 1865, p. 13; Kerényi 1941, p. 164, no.
1910 ; A. Paki 1998, p. 140, no. 19; L. Ruscu 1998, p. 160; Zăgreanu, Meşter 2004-2005, p. 64, no.1, fig.1; AÉ
2006, no. 1132; Protase et alii 2008, p. 46, no. 14; EDH no. 46682; Lupa 11449.
II – Profiled stelae
A. Rectangular niche with coping consisting of funerary lions
Gr. S6 Profiled stela with rectangular niche with coping consisting of funerary lions (Pl. II, Gr.S6)
a. Volcanic tuﬀ, fragmentary, is missing the lower part; D: 76 x 93 x 24 cm.
b. Fragmentary stela, with two registers. The part with the inscription is lost. In the field of representation we
have a rectangular niche whith three comprising busts, which are worse preserved. The first character from
left to right is a female character as seems to indicate the hairstyle, bearing a palla. The other two characters
are two men, with beard and wearing tunic. The image of the three characters is very corroded, only the
last charater presents the almond-shaped eyes. The piece has a coping at the top with leaning lions. They sit
on belly, with a long tail that is next to the body. The head and the ridge are not preserved.
c. After the second half of the 2nd century A.D.
d. Roman fort from Gherla, MNIT, Inv.no.: D.888.
e. Buday 1916, p. 84, fig. 9; Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 131, no. 119; Bianchi 1985, p. 276, no. 165; Protase
et alii 2008, p. 79, no. 2, Pl. XXVI; Lupa 12529.
Gr. S7 Profiled stela with rectangular niche with coping consisting of funerary lions (Pl.II, Gr.S7)
a. Volcanic tuﬀ, fragmentary, is missing the lower part. D: 80 x 73 x 24 cm.
b. Fragmentary stela, with two registers. The part with inscription is lost. In the field of representation we
have a rectangular niche whith three comprising busts, which are worse preserved. The first character from
left to right is a female character as seems to indicate the hairstyle. The third character is very corroded,
impossible to identify. The piece has a cornice at the top with leaning lions, of which it is keep only the lion
on the right side. The piece is about the same as Gr. S6.
c. After the second half of the century A.D.
d. Gherla passim MNIT, Inv.no.: D.891.
e. Buday 1916, p. 84, fig. 10; Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 131, no. 118; Bianchi 1985, p. 276, no. 166; Protase et alii 2008, p. 79, no. 1, Pl. XXVI; Lupa 12530.
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III – Fragments with relative typology
A. Fragments of architectural stelae
Gr. S8 Fragment of stela (Pl. III, Gr.S8)
a. Volcanic tuﬀ, preserved only a fragment from the left side of the inscription; D: 43 x 49 x 18 cm.
b. The piece is a fragment of a stela, with two registers, the inscription field was bordered by a column with a
spindle spiral width 10 cm.
D(is) [M(anibus)] / Decim[us ….] / nis f(ilius) vix(it) [anni] / s XIII[……] / b(ene) [m(erenti) p(osuit)].
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Found in the fort in 1960, near the north wall, MIG, Inv.no.: 3761.
e. Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 188, no. 1, fig. 1; Protase et alii 2008, p. 49, no. 35; Lupa 11390.
Gr. S9 Fragment of stela (Pl. III, Gr.S960)
a. Volcanic tuﬀ; preserved only a fragment of the lower part, the left side; D: 74 x 65 x 26 cm.
b. The piece is a fragment of a architectural stela, with two registers, one of the inscription and other of the
representation, which has not been preserved. The field of inscription was bordered by a column, wide by
10 cm, decorated with grape-vines and bunches. The field inscription preserves 4 rows, which has a height
of 6 cm, in the bottom row we have only a few letters, that can be now distinguish as a result of an older
photo of the monument, from professor I. Piso archive.
[ …….. ] IIAI […] / an(nis) LXX Lupe[rcus ?] / Montanus [ ……… ] / et Silvester [ …. ] / et ( ?)IVGEN[.....]
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, found in the roman fort in 1960 (res. D. Protase), MIG, Inv.no.: 3766.
e. Protase 1971, p. 356, note 27; Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 188, no. 2, fig. 2; Protase et alii 2008, p. 48, no. 29;
Lupa 11351.
Gr. S10 Fragment of stela (Pl. III, Gr.S10)
a. Volcanic tuﬀ, preserved only a fragment of the left side; D: 56 x 80 x 24 cm.
b. It is divided in two registers. The upper register is hardly distinguishable, the chest of two characters, which have the hands on the shoulder of the children which are in front. In the lower register is an inscription
of which was kept just one row, with letters with 6 cm height. Left edge is flanked by columns decorated
with grape-vine.
D(is) (hedera) M(anibus) Valentin(us)[………
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, found in the roman fort in 1960, MIG, Inv.no.: 3685 C.
e. Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 188-189, no. 3, fig. 3; Protase et alii 2008, p. 49, no. 37.
Gr. S11 Fragment of stela (Pl. III, Gr.S11)
a. Volcanic tuﬀ, keept the lower left corner; D: 65 x 40 x 10 cm.
b. The field inscription 45 x 30 cm is flanked by columns placed on an altar, decorated with grape-vine. The
lines were aligned less no.7-8 written without following lines. In a photo published by Ornstein (b) in 1903
is still preserved a little bit of the top where it seems to see one leg of a table or foot of a character.
[D(is)] M(anibus) VI[pius....] / Bonia[tus... …] / Secun[da Maxi]/mi f(ilius) ma[ter/tri et Ulp(ia)?] / Candi[da fil(io)
et] / coni(iugi) b(ene) [m(erenti)] / Avitus[…] / v(i)xit ann(is) […].
c. First half of the 2nd century A.D.
d. Gherla passim, MNIT, Inv.no.: D890.
e. inscription was published wrong with the monument Gr. S2, Ornstein 1903, p.117-118, fig. 38; Buday 1916,
p. 81-82, fig. 7; Florescu 1930, p. 87, no. 16; Kerényi 1941, p. 48, no. 537, p. 51, no. 567a, p. 106, no. 1237a, p.
122, no. 1431a; L. Ţeposu-Marinescu 1982, p.117, no. 61; Bianchi 1985, p. 276, no.168; Protase et alii 2008, p.
47, no. 21; Piso 2013, p. 47-48, no. 11, fig. 11 a-b; Lupa 20952.

60 Photo from I. Piso whom i wish to thank on this occasion.
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Gr. S12 Fragment of stela ( Pl. III , Gr.S12)
a. Volcanic tuﬀ, preserved only a fragment of the left side of the inscription; D: 44 x 42 x 14 cm.
b. The fragment shows a 15 cm thick frame that borders a field inscriptions, from which have been preserved
two lines, with letter height of 5 cm.
[ ……….. ] / boi[…….. ] / ina f[…………..].
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, discovered in 1960 in the fort, near the north wall, MIG, Inv.no.: 3749.
e. Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 189, no. 5, fig. 5; Protase et alii 2008, p. 51, no. 47.
Gr. S13 Fragmentary of stela (Pl. III, Gr.S13)
a. Volcanic tuﬀ; fragmentary, missing the top; D: 52 x 53,5 x 8,5 cm.
b. A part from the left side of the inscription field of the stela is preserved. The edge is decorated with vines
and grape bunches. From the inscription were kept four rows. The graphics are pretty neat. Inscription
field width is 85 cm. The letters have h - 6.5 cm and 7 cm.
[ ……………] / eques al[ae II Pannon]/iorum v[ixit ann(os) …… ] / Dines si[gnifer alae] / ac cu[rator ex t(estamento) p(osuit) ?].
c. 2nd century A.D. after letters typology.
d. Gherla, roman fort from raetentura dextra, 1983 archaeological excavations, MNIT, Inv.no.: V. 34433.
e. Ardevan 1993, p. 220-221, Pl. XIV b; Ardevan 1993b, p. 75-78; AÉ 1993, no. 1329; A. Paki 1998, p. 140, no. 20;
I. Nemeti, Nemeti 1999, p. 183, no. 22; Dana 2004, p. 439; Petolescu 2002, p. 76; ILD, p. 233, no. 594; Protase
et alii 2008, p. 48-49, no. 31; Zahariade 2009, p. 287, p. 349; EDH. no. 43760; Lupa 20951.
Lost pieces
Gr. S14 Fragment of stela with two registers (Pl. III, Gr.S14)
a. Volcanic tuﬀ, fragment; D: 54-57 x 92 x 23 cm.
b. A fragment of a stela, having a central relief with a character, just the bust was kept, in a medallion, flanked
by two columns. From the inscription field were kept three rows, the first two letters D and M are placed
in the relief field.
D(is) M(anibus) / Scenobar/bus Das(i) f(Ilius ) vix(it) / [ ......... . ].
c. 3rd century A.D.
d. Gherla, discovered in 1945 in the garden of Grigore Morintz, missing, a drawing was preserved.
e. Protase 1968, p. 339-340, no. 1, fig. 1; idem 1969, p. 636-637, no. 1; Russu 1969, p. 244; L. Țeposu-Marinescu
1982, p. 151, no. 210; A. Paki 1998, p. 144, no. 31; idem 1999, p. 133-134, no. 20; Protase et alii 2008, p. 48, no.
28; Lupa 11350.
B. Profiled stelae with rectangular niche
Gr. S15 Fragment of stela with rectangular niche (Pl. III, Gr.S15)
a. Limestone, fragmented, lacking the left part; D: 57 x 53.5 x 18 cm.
b. Depicts a male character with a long tunica that keeps hands on the shoulders of a child. This image of
the child is severyly damaged. It may be distinguished the males character ears lobes and flags simplistic
carved. Clothing volume is suggested by a few streaks on the abdomen. The child representation is extremely dull, no face and no clothes are identifiable. From the inscription was preserved letter M with a
height of 8 cm. Very likely in the right side of the character, should be still a bust of a character.
[ Dis ] M (anibus) / .....
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, roman fort, excavations from 1983, in the raetentura, MNIT, Inv.no.: -;
e. Wollmann, Ardevan 2006, p. 669, no. 2, fig. 2; AÉ 2006, no. 1134; Petolescu 2007, p. 371-372, no. 1185; Protase et alii 2008, p. 49, no. 33.
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C. Profiled stelae with arched niche
Gr. S16 Profiled stela with arched niche (Pl. IV, Gr.S16)
a. Volcanic tuﬀ, extremely destroyed, preserved only the top; D: 34 x 25 x 16 cm.
b. It shows an arch, above which is a triton, unfortunately very eroded. Between the arch and the edge of the
monument, there is a head of a character. Above the triton another register is distinguished with the feet of
a Genius, wearing a typical garland of flowers on his shoulders.
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla passim, MIG, Inv.no.: 3752.
e. Zăgreanu, Săsărman 2008, p. 190, no. 2, fig.9; Protase et alii 2008, p. 81, no. 3, Pl.XXIX.
Gr. S17 Profiled stela with arched niche (Pl. IV, Gr.S17)
a. Volcanic tuﬀ, only a fragment of the top of the monument is preserved; D: 46 x 72 x 20 cm.
b. It is a fragment of the top of the stela with the canopy. The piece is extremely deteriorated so that the representation it could be read eﬀective only by touching. The niche height is of 20 cm, and inside it can can be
distinguished only the outline of a character, likely the deceased, whose representation was later erased. In
the right side of the niche a smaller head of a character is distinguishable also hammer-wrought. What is
clear visible is the arch of the niche. Above, on the attic of the monument are distinguished at least 3 rosette
flower, with 4 petals.
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla passim, embedded in the northeast buttress of the Roman Catholic Church in the village of Mintiul-Gherlii.
e. Münsterberg, Oehler 1902, p. 102 (mentioned); Zăgreanu, Meşter 2004-2005, p. 64, no. 2, fig. 2.
Gr. S18 Profiled stela with arched niche and medallion (Pl. IV, Gr.S18)
a. Volcanic tuﬀ, only a fragment of the top of the monument is preserved; D: 37 x 29 x 18 cm.
b. Profiled funerary stela with the canopy decorated with a triangular pediment. Because of the fragmentation
of the piece its type cannot be clearly established. Only one part of the upper right corner of the stela has
been preserved. The actual corner of the plaque is missing, but the lower limit of the pediment, consisting
of a listel, can be seen. A small part is preserved from the medallion representing the deceased, surrounded
by a corona of laurel leaves; the corona is surrounded by a cyma, and then by a listel. A vine leaf with long
haulm, beautifully represented, is placed in the free corner, between the medallion and the listel that forms
the edge of the field. The artistic realization of the piece is of good quality. The fragment does not allow for
the clear observation of the type of niche employed. It could have been semicircular or horseshoe-shaped.
c. 3rd century A.D.
d. Gherla, from the roman fort, retentura sinistra (during the 1982 campaign, in secondary position); Inv.no.:
L 222.
e. I. Nemeti, Zăgreanu 2013, p. 279-280, no. 6, Pl. II/3.
D. Fragments of stelae with relative tipology
Gr. S19. Fragment of architectural stela (Pl. IV, Gr.S19)
a. Volcanic tuﬀ, preserved a piece of the left side; D: 27 x 32 x 16 cm.
b. An edge of a stela, bordered by a column decorated with vine and grapes.
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla in the ruins of the fort in the city, MIG, No. inv.: 374.
e. unpublished.
Gr. S20 Fragment of stela with two fields61 (Pl. IV, Gr.S20)
a. volcanic tuﬀ, fragment, only the lower part is preserved; D: for the preserved piece 16 x 22 x 15 cm.
b. Small fragment from a profiled funerary stela. It is a fragment from the left side of an epigraphic plaque,
framed by a border composed of a listel, a stylized vegetal motif (?), and a simple molding. Only the beginning of two rows has been preserved from the entire inscription, containing few letters. The monument

61 Photo from I. Piso.
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was larger as we can see in a photo kept in professor I. Piso archive. The first two row can be dinstinguished, and even the foots and the lower part of a dress of a probably female character.
D(is) [M(anibus)]/ Ael(-ius,ia ?) H…../ AM(?N?) ..../ O.....
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla passim, MNIT, Inv.no.: D 924.
e. I. Nemeti, Zăgreanu 2013, p. 280, no. 7, pl. II/2.
Gr. S21 Fragment of stela with two fields (Pl. IV, Gr.S21)
a. Volcanic tuﬀ, fragment; D: 36 x 28 x 21 cm.
b. It is noted that it is a female bust in front of which is a bust of a child. L. Teposu - Marinescu determines
it wrong as a funeral medallion. In fact it is a fragment decorated in relief, with a male bust of a character
observed in front, with short hair, behind which is also distinguished the body of a character that seems to
wear a torques (?) around the neck. The relief is extremely rudimentary sculpted.
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, discovered in 1937 in the Roman fort, MNIT, Inv.no.: I.N. 1593.
e. L. Țeposu-Marinescu 1982, p. 198, no. 43; Lupa 12322, 21106.
Lost pieces
Gr. S22 Fragment of stela (Pl. IV, Gr.S22)
a. Limestone, fragment; D: - ;
b. A corner of the epigraphic field of a stela. In r.2 the ligature E + T.
[ … / …]ris vix(it) / [an(nis) …] et Ulp(ius) / [……]ius vi/[x(it) an(nis) ….. Ru]finu/[s …] t c l / [ …… ].
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, discovered in 1906, at 56 m north fron the fort, lost.
e. Finály 1906, p. 38, no. IV; Kerényi 1941, p. 104, no. 1211, p. 115, no. 1349; Protase et alii 2008, p.48, no.25;
Lupa 11348.
Gr. S23 Fragment of stela with two fields (Pl. IV, Gr.S23)
a. Limestone, fragment; D: 124 x 86 x 17 cm.
b. Only a few informations are still available, it was seen by D. Protase on the fields near the location of the
roman fort from Gherla, but quickly vanished. The relief field was decorated with a horseman depiction
and the epigraphic field had 7 rows.
D(is) M(anibus) / Aelius Ana[…] / vet(eranus) al(a)e Pan(n)o/niorum imag(inifer) / vixit ann(is) LXIII[… / …]
panus fratri / b(ene) m(erenti).
c. 2nd – 3rd century A.D.
d. Gherla, seen in 1961(cerc. D. Protase) at the roman fort, lost.
e. Protase et alii 2008, p. 49, no. 34; Lupa 11360.

Stelele funerare romane de la Gherla
(Rezumat)
Din descoperirile de la Gherla provin circa 23 de fragmente de stela funerare romane. Nu s-a păstrat nici
una întreagă. O parte din ele au dispărut, ni s-a păstrat doar desenul într-un caz sau doar textul inscripției
acestora. Monumentele au fost clasificate tipologic în următorul fel: I Stele arhitecturale: A. Stele arhitecturale
cu nișă rectangulară și câmpul inscripției profilat; B. Stele arhitecturale cu nișă semicirculară; C. Stele arhitecturale cu medalion; II Stele profilate: cu nișă rectangulară cu coronament de lei adosați; III. Fragmente cu
încadrare tipologică relativă.
Analiza acestui tip de monument la Gherla a putut determina existența unor influențe provenite din alte
centre sculpturale ale Daciei, cum este Potaissa, Apulum sau Porolissum. Este posibil ca unele elemente de
la Gherla să fi pătruns în zona castrelor din jurul Porolissum-ului prin filiera Apulum. Atelierul de la Gherla
produce stele care sunt foarte asemănătoare și care dezvăluie faptul că acesta era capabil a produce în serie și
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a aproviziona castrele din apropiere. Surprinde lipsa influențelor atelierelor de la Napoca, dar se pare că în
mediul militar se răspândesc doar modele consacrate și care sunt preferate de către însuși legionarii dintr-un
centru cum este Apulum.
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Pl. 1. Funerary stelae from Gherla
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Pl. 2. Funerary stelae from Gherla
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Pl. 3. Funerary stelae from Gherla
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Pl. 4. Funerary stelae from Gherla
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Pl. 5. Funerary stelae from Gherla
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Alte noutăți epigrafice de la Ilișua:
o tessera militaris și litere de metal descoperite în castrul auxiliar

Dan DANA
Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: epoca romană, instrumentum inscriptum, tessera militaris, Ilișua.
Mots-clé : l’epoque romaine, instrumentum inscriptum, tessera militaris, Ilișua.

Niciun alt sit auxiliar din Dacia romană nu s-a bucurat în ultimii ani de o situație mai prielnică în privința
noutăților epigrafice precum castrul auxiliar de la Ilișua1, unde staționa una dintre cele mai cunoscute unități
de cavalerie din Dacia Porolissensis, și anume ala I Tungrorum Frontoniana2. Descoperirile din săpăturile sistematice, la care se adaugă descoperiri întîmplătoare și, în ultimii ani, restaurarea minuțioasă a resturilor metalice, au prilejuit publicarea unor piese epigrafice de însemnătate variabilă, dar fiecare interesantă prin genul,
suportul, grafia și, nu în ultimul rînd, prin informația oferită.
Cea mai importantă descoperire de la Ilișua este fără nici o îndoială o dedicație fragmentară din anul 246:
primele sale ediții au fost oportun emendate, surpriza de proporții fiind oferită de mențiunea unui territorium
ARCOBA[---]3, ceea ce constituie una dintre prea puținele atestări de territoria din Dacia romană4. Ea ar trebui

1

2

3

4

Inscripțiile cunoscute de multă vreme sînt cuprinse în CIL III 786-820, 1633, 7629, 8074; cele descoperite ulterior sînt
reluate în repertoriul lui C. C. Petolescu, Inscripții latine din Dacia (ILD), București, 2005, p. 293-295, nr. 796-803; pentru
un catalog epigrafic recent, vezi S. Nemeti, „Society and Religion in Ilișua”, Classica et Christiana 5, 2010, p. 395-433;
toate aceste inscripții vor fi republicate de către Ioan Piso (IDR V). Pentru sit, vezi D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu,
Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua, Bistrița, 1997; C. Gaiu, R. Zăgreanu, Inscripții și piese sculpturale din castrul roman de la Ilișua, Cluj, 2011; iar pentru descoperirile monetare, C. Găzdac, C. Gaiu, E. Marchiș, Arcobadara (Ilișua), Cluj,
2011 (Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from Romania 6). Pentru observații și sugestii, ținem să adresăm mulțumiri lui Michel Christol, Monique Dondin-Payre, Werner Eck, Florian Matei-Popescu și Radu Zăgreanu.
Pentru această trupă, vezi D. Protase, „Neue Daten über die Ala I Tungrorum Frontoniana in Dakien”, în E. Weber, G.
Dobesch (ed.), Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift für Arthur Betz zur Vollendung seines 80.
Lebensjahres, Viena, 1985, p. 495-504; J. E. H. Spaul, Ala². The Auxiliary Units of the Pre-Diocletianic Imperial Roman Army,
Andover, 1994, p. 117-123, nr. 39 (cu multe greșeli); O. Țentea, F. Matei-Popescu, „Alae et Cohortes Daciae et Moesiae.
A Review and Updating of J. Spaul’s Ala² and Cohors²”, ActaMN, 39-40, 2002-2003, p. 271-272; C. C. Petolescu, Auxilia
Daciae. Contribuţii la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 2002, p. 78-80.
Trei articole importante: S. Nemeti, M. Bărbulescu, „Territorium Arcobadarense”, EphNap, 16-17, 2006-2007, p. 107-118
(= AÉ, 2006, 1130); I. Piso, „Note sur le territorium Arcobadarense”, ActaMN, 43-44, 2006-2007, p. 163-166 (= AÉ, 2007, 1190);
S. Nemeti, M. Bărbulescu, „Arcobadara”, Latomus, 69, 2010, p. 436-446. Pornind de la această inscripție, Sorin Nemeti
va publica o carte intitulată Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia (Cluj, 2015).
Un altul apare într-o inscripție din afara provinciei, din prima jumătate a sec. III (la Doliche, în Siria): este vorba de
epitaful unui legionar, A[---]s Vitalis, ex provincia Dacia Sup(eriore), ter(r)i(torio) Bassiana(e). Publicat de M. Facella, M. A.
Speidel, „From Dacia to Doliche (and Back). A New Gravestone for a Roman Soldier”, în E. Winter (ed.), Von Kummuḫ
nach Telouch. Historische und archäologische Untersuchungen in Kommagene, Bonn, 2011 (Asia Minor Studien 64/Dolichener
und Kommagenische Forschungen 4), p. 207-215 (= AÉ, 2011, 1467), acest nou document a fost deja comentat de F. Matei-
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înțeleasă acum ca o dedicație [Geni]o terri[t(orii) A]rcoba(rensis?): numele antic al sitului de la Ilișua, indubitabil de factură dacică, era cel mai probabil *Arcobara, dacă ținem seama de variantele grafice (din păcate corupte) pe care le întîlnim în Geografia lui Ptolemeu, la care se adaugă acum dedicația fragmentară. Arcobadara,
forma încetățenită în istoriografia română, provine dintr-o variantă manuscrisă a Geografiei lui Ptolemeu, fiind
fără nicio îndoială coruptă. Or, în noua ediție critică a pasajului din Geogr. 3.8.65, grafia din alte manuscrise
este Ἀρκοβάρα{δα}, la rîndul ei ușor coruptă, ceea ce permite restituirea ipotetică *Arkobara6.
Au mai fost publicate în ultimul deceniu:
₋ mai multe inscripții fragmentare, dintre care două dedicații ale comandanților alei7;
₋ un altar cu un interesant relief fragmentar sub care a fost gravată o dedicație în greacă pe 3 rînduri,
închinată probabil zeilor tămăduitori Esculap și Hygia; ei sînt desigur cei onorați cu epitetul frecvent
epēkooi, „care ascultă rugile”8;
₋ un pond de plumb rectangular opistograf, înscris tot în greacă9;
₋ un lot de diplome militare, care nu sînt două, așa cum s-a crezut inițial, ci nu mai puțin de patru, toate
datînd din timpul domniei lui Antoninus Pius10;
₋ un graﬃto în scriere cursivă pe un mic vas de băut, aparținînd unui duplicarius, pe nume Priscus11;
₋ alte trei piese, tot în genul instrumentum, sînt încă inedite12.
Putem acum prezenta alte două tipuri de inscripții, ținînd de instrumentum inscriptum.

Popescu, „Territorium Bassianae din Dacia Superior”, în D. Măgureanu, D. Măndescu, S. Matei (ed.), Archaeology: Making
oﬀ and Practice. Studies in Honor of Mircea Babeș at his 70th Anniversary, Pitești, 2011, p. 351-362; de C. C. Petolescu, „Un
nou toponim din Dacia Superior: Bassiana”, SCIVA, 63, 2012, p. 137-140 (cu localizare discutabilă); și de D. Dana, „Notices épigraphiques et onomastiques II”, ZPE, 190, 2014, p. 166-167, nr. 22. Contextele de atestare sînt însă diferite: cultual
și instituțional în cazul Arcobarei; mai degrabă simplă precizie geografică într-o inscripție funerară, în cazul Bassianei.
5 A. Stückelberger, G. Graßhoﬀ, Klaudios Ptolemaios. Handbuch der Geographie, I (Einleitung und Buch 1-4), Basel, 2006, p. 314.
6 Pentru o discuție detaliată a formei toponimului, vezi D. Dana, S. Nemeti, „Ptolémée et la toponymie de Dacie (I.
*Arcobara)”, Classica et Christiana, 7, 2012, p. 411-417. Recent, Constantin C. Petolescu pare agasat de această emendare
(CronEpigrRom, XXXII, 2012, 1567: „acest toponim [Arcobara] devine obsesiv”), de vreme ce susține în continuare propria
ipoteză: așezarea dezvoltată lîngă castru s-ar fi numit în opinia domniei sale Tongri (cf. Geogr. Rav. 4.5, sub forma
coruptă Congri) sau Ad Tongros, fiind un sit vecin cu acea Arcobadara, cum mai argumentase în CronEpigrRom, XXIX,
2009, 1373 (cf. și SCIVA, 63, 2012, p. 139 n. 15; CronEpigrRom, XXXII, 2012, 1582, notă; AÉ, 2010, 1359, comentariu). Și mai
recent, C. C. Petolescu propune o altă emendare a toponimului transmis în Geografia lui Ptolemeu, în ΑΡΚΟΒΑΖΑΡΑ
(SCIVA, 65, 2014, p. 356 n. 2, cf. CronEpigrRom, XXXIII, 2013, 1606), care ni se pare extrem de improbabilă. Toate aceste
propuneri, pe cît de ipotetice pe atît de complicate, ignoră deliberat argumentele avansate de S. Nemeti și D. Dana în
articolul din 2012.
7 V. Wollmann, R. Ardevan, „Disiecta membra. Inschriftenfragmente aus Dakien”, în C. Gaiu, C. Găzdac (ed.), Fontes
Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Cluj, 2006, p. 670-675, nr. 4-8 (= AÉ, 2006, 1127-1130); altele în C. Gaiu, R.
Zăgreanu, Inscripții și piese sculpturale din castrul roman de la Ilișua, Cluj, 2011 (= AÉ, 2011, 1071-1072; cîteva observații la
C. C. Petolescu, CronEpigrRom, XXXIII, 2013, 1606); unele au fost reeditate recent de către I. Piso, „Studia Porolissensia
IV”, Revista Bistriței, 27, 2013, p. 48-51, nr. 12-14.
8 Bibliografia anterioară și nouă ediție: D. Dana, „«Orientaux» en Dacie romaine. Réédition d’une dédicace grecque
d’Arcobara/Ilișua (SEG LVII 683 = AÉ, 2006, 1131)”, Classica et Christiana, 9, 2014, p. 85-95.
9 L. Ruscu, „Ein Gewicht aus dem Römerkastell von Ilișua (Kreis Bistrița-Năsăud)”, EphNap, 20, 2010, p. 205-210 (= AÉ,
2010, 1363).
10 D. Protase, „Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis”, Revista Bistriței, 24,
2010, p. 163-170 = „Fragmente zweier römischer Militärdiplome aus Dacia Porolissensis”, în I. Piso et alii, Scripta
Classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj, 2011, p. 331-337. Lecturile și datarea au fost îmbunătățite de C. C.
Petolescu, CronEpigrRom, XXX, 2010, 1439-1440 (= AÉ, 2010, 1361-1362), și CronEpigrRom, XXXI, 2011, 1528. Cele 4
diplome, cunoscute doar prin fragmente din tabula II, sînt în curs de republicare în revista ZPE de către semnatarii
acestui articol, cu lecturi complete și datări mai bine asigurate (anii 144-146, 154-156, ca. 155).
11 D. Dana, C. Gaiu, R. Zăgreanu, „Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontoniana atestat pe un vas descoperit în
castrul roman de la Arcobara/Ilișua”, Revista Bistriței, 26, 2012, p. 49-56; CronEpigrRom, XXXII, 2012, 1582 – unde însă C.
C. Petolescu transcrie greșit Priscus dupl(icarius), în locul mărcii de proprietate la genitiv, Prisci dupl(icarii).
12 Inscripție fragmentară pe o tăbliță de bronz, în curs de publicare de către Carmen Ciongradi; un obiect nedefinit, cu
ștampila TERMINALIS; un inel de argint, cu două rînduri de litere, descoperit în campania din 2014, în nivelul unei
barăci timpurii din retentura sinistra.
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1. O tessera militaris
În campania din 1991, în nivelul fazei a II-a a barăcii nr. 4 a castrului mare de pămînt de la Ilișua (S 31,
careul 8, la o adîncime de 90 cm) (Pl. I, fig. 1), a fost descoperită o aplică de bronz în formă de tabula ansata.
Plăcuța a fost găsită împreună cu mai multe piese de echipament militar (carabiniere, aplici)13, într-un nivel
datat cu monede emise de Traian și Hadrian, ceea ce asigură o datare în al doilea sfert al sec. II. Partea stîngă
a aplicii este pierdută, iar colțul inferior din stînga este vătămat; starea de conservare a piesei, parțial arsă, e
destul de mediocră. Dimensiuni: 3,17 x 2 cm; grosime: 1 mm; greutate: 1,8 g; litere de 4,5-7 mm. Muzeul Județean din Bistrița, inv. 22721. Pe aplică au fost inscripționate 3 rînduri, în pointillé. Bara mediană a lui A nu este
marcată, cu excepția primului A (l. 1), unde apare o mică bară verticală. Pe primul rînd, litera V din IANVARI
a fost fie uitată de către gravor, fie trebuie inclusă într-o ligatură NV. Lectura mai multor litere gravate prin
poinsonaj e îngreunată, mai ales pe al treilea rînd, unde sfîrșitul rămîne obscur (Pl. I, fig. 2)14:
ṬIANARI
MARCEL≥
ḶỊ++

Ṭ(urma) Ian(u)ari,
Marceḷḷị ++.

Soldatul numit Marcellus, desigur călăreț în ala I Tungrorum Frontoniana, aparținea turmei lui Ianuarius.
Ambii poartă nume latine banale15, cel al decurionului fiind însă foarte frecvent în Pannonia, unde unitatea
staționase timp de mai multe decenii16. Putem astfel completa prosopografia alei aflată în serviciu la Ilișua:
Marcellus, simplu militar (eques), de statut peregrin, și un nou decurio, Ianuarius17. Cei doi se adaugă astfel altor militari ai trupei, precum noul duplicarius Priscus (deja menționat) și doi călăreți beneficiari ai diplomelor
militare care sînt în curs de republicare: primul era probabil pannonian, [---] Quinti f., Pa[n(nonius)?]; iar al
doilea trac, [--- ---]tralis [f., Thrax/Bessus].
Acest tip de tessera militaris intră în seria procedurilor de identificare18 sau a mărcilor de proprietate. Rectangulare sau circulare, prezentînd cel mai adesea orificii care permiteau prinderea lor, astfel de plăcuțe indicau subunitatea militarului: fie centuria (în cohortele auxiliare și în legiuni), fie turma (în alae). Se consideră că
ele slujeau drept mărci de proprietate, cel mai probabil pentru arme19.

13 Pentru asemenea descoperiri, vezi S. Nemeti, „Piese de bronz de la Ilișua”, Revista Bistriţei, 15, 2001, p. 96-102; pentru

14

15
16

17

18

19

contextul general, vezi C. Gaiu, „Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilișua”, Revista Bistriței, 25,
2011, p. 169-178.
O posibilitate ar fi gravarea, foarte neglijentă, a două litere cu abrevierea alei, Ạ(lae) F≥(rontonianae), ceea ce rămîne
desigur foarte speculativ. Dat fiind că partea de jos a plăcuţei este deteriorată, numele soldatului poate fi citit fie Marceḷ|ḷị, fie Marceḷ(l)|ị.
OPEL II 189-190 și III 54-55.
Posesorul uneia dintre diplomele descoperite la Ilişua, fiu al lui Quintus, era poate originar din Pannonia; soţia
călăreţului Ael. Maximinus era, după patronim, originară din spaţiul pannonian (Serena Licconis, ILD 798); combinaţia
dintre gentiliciul patronimic şi un cognomen popular în Pannonia sugerează un alt recrut din acest spaţiu, Montanius
Viator (CIL III 792).
Alți decuriones ai alei, cunoscuți la Ilișua, sînt: Aur. De[---], dec(urio) (CIL III 802); Val. Valerian[us], vet(eranus) ex
dec(urione) (CIL III 805 și 808); C. Val. V[ita]lis, vet(eranus) ex [dec(urione)] și Val. Laet[ill]us, dec(urio) (CIL III 811); mai
putem adăuga dedicația CIL III 7626 = ILS 2545: P. Ael(ius) Pauli|n[u]s templ(um) | instituit | pro se suo|r[u]mque | salute
| Genio sanc|to sc(h)olae de|curionum.
Precum plăcuța de plumb, signaculum, legată cu un cordon (plumbum collo portare) și purtată în jurul gîtului, care
precede plăcile de identitate militară din armatele moderne („Dog Tag” în engleză).Vezi R. W. Davies, Service in the
Roman Army, Edinburgh, 1989, p. 14; P. Cosme, „Le soldat romain entre identification et camouflage”, în C. Moatti,
W. Kaiser (ed.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification,
Paris, 2007, p. 297-312.
Vezi în general R. MacMullen, „Inscriptions on Armor and the Supply of Arms in the Roman Empire”, AJA, 64,
1960, p. 23-40; H. U. Nuber, „Zwei bronzene Besitzmarken aus Frankfurt/M.-Heddernheim. Zur Kennzeichung von
Ausrüstungsstücken des römischen Herres”, Chiron, 2, 1972, p. 483-507 (cu un catalog de 65 mărci de proprietate,
p. 504-507); J. Oldenstein, „Zur Ausrüstung römischer Auxiliareinheiten. Studien zu Beschlägen und Zierat an den
Ausrüstungen der römischen Auxiliareinheiten der obergermanisch-raetischen Limesgebietes aus dem zweiten und
dritten Jahrhundert n. Chr.”, BRGK, 57, 1976, p. 190-193 (Pl. 60-61); Chr. Schmidt Heidenreich, „Les inscriptions mineures
dans les camps militaires romains: l’apport d’une «écriture de la marge»”, în M. E. Fuchs et alii, Inscriptions mineures:
nouveautés et réflexions. Actes du premier colloque Ductus (19-20 juin 2008, Université de Lausanne), Berna, 2012, p. 396.
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Alte tesserae militares, aproape toate de bronz, au fost găsite în Dacia, purtînd inscripții poansonate20:
• în Dacia Superior:
₋ una în formă de tabula ansata, în castrul de la Pojejena (jud. Caraș-Severin), chiar pentru un călăreț din
ala I Tungrorum Frontoniana, înainte de sosirea acesteia la Ilișua: A(la) Frontonian(a),| (turma?) Valeri,
Fir|mi (ILD 179);
₋ o placă ovală la Arcidava/Vărădia: coh(ortis) I | Vindelico(rum),| Iuli Mar|tialis,| (centuria) Clemen(tis)
(IDR III.1 110 = ILD 176); tot acolo, o altă tessera, purtînd numele lui Iulius Sempronius (cf. ILD 176);
₋ o aplică circulară la Tibiscum/Jupa: (centuria) Claudi, Silo (ILD 227)21;
• în Dacia Inferior:
₋ un disc la Hoghiz (jud. Brașov): T(urma) Aviti,| [Ge?]rmani (IDR III.4 244)22, cel mai probabil în ala I
Asturum sau în vexillatio equitum Illyricorum;
₋ altul la Olteni (jud. Covasna), castru al coh. II Flavia Bessorum: Candidus, (centuria) Maximi (IDR III.4
319);
₋ o monedă (?) refolosită și inscripționată (centuria) Paulini,| Feroni (?), la Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita) (CIL III 8079,1 = IDR III.4 261)23;
₋ un buton descoperit la Praetorium/Copăceni: PAC BF, probabil P(ubli) A(eli) C( ) b(ene)f(iciari), aparținînd unui beneficiarius al guvernatorului Daciei Inferioare (CIL III 13797 = IDR II 591);
₋ o placă rotundă de argint la Bivolari (Arutela?), cu următoarea inscripție în interiorul unei coroane:
Tere|nt(ii) de|c(urionis) (CIL III 12603 = IDR II 581).
• în Dacia Porolissensis:
₋ 2 discuri la Porolissum24;
₋ un lot mai important descoperit în castrul de la Buciumi, unde staționa coh. I Flavia Hispanorum milliaria civium Romanorum equitata25.
₋ un disc de bronz găsit în castrul legionar de la Potaissa, purtînd inscripția Antonini,| (centuria) Matern(i)26.
În provinciile vecine, putem cita alte două exemple recente:
₋ în Moesia Superior, un disc de bronz găurit la mijloc (loc de descoperire necunoscut): [c]oh(ors) V Hispan(orum),| (centuria) Valentis,| Mucapori Ef≥talae27;

20 Cf. N. Gudea, „Despre cîteva donaria și aplici-disc cu inscripție din Dacia”, ActaMP, 6, 1982, p. 51-57; S. Regep, Tesse-

21
22

23
24
25
26
27

rae militares cu inscripție din Dacia”, Arhe, 1, 1996, p. 47-50. Toate aceste „piese mărunte” din Dacia romană ar merita
reluate într-un studiu special; alte asemenea descoperiri rămîn încă inedite în depozitele muzeelor regionale.
Mai degrabă decît (centuria) Claudi Silo(nis), cum propune C.C. Petolescu (ILD).
Lectură T(iti) Aviti în IDR, dar F. Matei-Popescu semnalează pe bună dreptate că prima literă e o abreviere a unei
subunități, pe care o interpretează însă drept (centuria), cei doi militari servind asfel în coh. III Gallorum („Trupele
auxiliare pe limesul estic al Daciei. Stadiul problemei”, Angustia, 17-18, 2014, nota 70 la p. 214). Dar pe desen (IDR III.4,
p. 192) se vede clar semnul T, care nu poate indica decît t(urma).
Relectură a lui F. Matei-Popescu, Trupele auxiliare pe limesul estic al Daciei. Stadiul problemei [n. 22], p. 209; vechea lectură
Fronto Paulini f(ecit) este mai puțin probabilă.
ILD 729: (centuria?) ?SEC|OSCO; ILD 730: ITV (ou CH) IVL,| (centuria) IVRNI.
ILD 640-646; C. C. Petolescu, Auxilia Daciae [n. 2], p. 112.
M. Bărbulescu, Inscripţiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa, Bucureşti,
2012, p. 258, nr. 64.
W. Eck, A. Pangerl, „Ein Sequaner in einem Militärdiplom vom 27. Juli 108”, RÉMA, 1, 2004, p. 114-115 și fig. 3
(„Appendix: Eine Besitzmarke einer Soldaten der cohors V Hispanorum”) (= AÉ, 2004, 1899). Mai putem menționa
alte două publicații recente: un pandantiv circular de bronz descoperit în castrul de la Aquileia/Heidenheim (Raetia),
unde staționa ala II Flavia milliaria – T(urma) Gemi(ni?),| Essionis (AÉ, 2002, 1081); un altul semnalat în comerțul de
antichități, cu textul (centuria) Marci,| Victo[ris], cf. G. Baratta, „Un’applique di bronzo di un soldato”, în B. Cabouret,
A. Groslambert, C. Wolﬀ (ed.), Visions de l’Occident romain. Hommages à Yann Le Bohec, I, Lyon, 2012 (CEROR 40), p.
375-379. Pentru acest tip de inscripții în Britannia, vezi RIB II.1 2410.1-8 et 1223; pentru limesul de pe teritoriul actualei
Germanii, cu exemple și mai numeroase, vezi St. F. Pfahl, Instrumenta Latina et Græca inscripta des Limesgebietes von 200
v. Chr. bis 600 n. Chr. (ILGIL), Weinstadt, 2012, p. 170-175, nr. 241-319 (Pl. 36-39). Cîteva exemple, cu poze de calitate,
sînt date de M. Reuter, M. Scholz, Geritzt und entziﬀert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft, Stuttgart,
2004 ; Iidem, Alles geritzt: Botschaften aus der Antike, München, 2005.
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₋ în Moesia Inferior, o plăcuță de bronz în formă de tabula ansata, descoperită la Ibida/Slava Rusă, cu litere
în pointillé: (centuria) Aponi,| Valeri28.
Noua descoperire din castrul de la Ilișua, purtînd textul T≥(urma) Ian(u)ari,| Marcel≥|l≥i≥ ++, se adaugă
alteia deja pomenite (cf. nota 11): pe un vas de băut vin, găsit în retentura sinistra, mai precis în zona staulelor
(stabula), fusese gravat cu litere cursive Prisci dupl(icarii). Această marcă de proprietate pe ceramică poate fi
datată din al doilea sfert al sec. II p.C. (sau pe la mijlocul secolului), în timpul domniei lui Hadrian sau a lui
Antoninus Pius, precum tessera militaris publicată aici.
2. Litere de metal din principia castrului
Recolta epigrafică excepțională de la Ilișua este completată de un nou lot, de cu totul alt tip. Este vorba
de mai multe grupuri de litere de metal29, de dimensiuni diferite, descoperite la un loc în campania din 1983,
într-un strat de arsură și cărbune, la intrarea în principia castrului (Pl. I, fig. 1). Avînd urme de nituire, ele erau
desigur fixate pe plăci de lemn (sau pe un alt suport), cu ajutorul unor cuie de fier. Putem distinge cel puțin
două tipuri, unele plate, altele cu muchie, unele de acest tip fiind în plus poleite cu argint și cu aur (de genul
litterae aureae).
Asemenea litere confecționate din bronz au mai fost descoperite pe cuprinsul Imperiului. De cele mai multe ori, ele implicau un caracter monumental, cum e cazul celor amplasate pe arhitrava unor edificii. Uneori,
asemenea litere erau chiar aurite30. Iată doar cîteva exemple, ele fiind în realitate mult mai numeroase:
₋ la Roma, arcurile lui Titus și Septimiu Sever, pe care se mai păstrează găurile de fixare prin cuie a literelor de bronz, desigur aurite; aceleași urme s-au păstrat pe arhitrava arcului de la Orange (Arausio),
dintr-o inscripție datînd din 26-27 p.C.31;
₋ în Italia, la Venusia, 38 de blocuri de piatră în care fuseseră încrustate litere de bronz, refolosite pentru
înălțarea unei biserici medievale; ele țin de cel puțin 4 inscripții diferite, dintre care una amplasată pe
arhitrava unui portic de mari dimensiuni, datînd de la sfîrșitul Republicii sau începutul Imperiului32; la
Ferentum, aproape de Viterbo, o arhitravă (a unui templu?) purta litere de bronz (AÉ, 1963, 83);
₋ în Hispania, o inscripție cu litere de bronz a unui binefăcător în forul din Segobriga33;
₋ într-un fanum la Versigny (Picardia), 10 litere de bronz34;
₋ în Britannia: la Wood Eaton, Islip (Oxon.), bucăți din 4 litere (RIB I 238, cu desen), respectiv 3 litere
întregi și 2 fragmentare (RIB I 239, cu desen), în contextul unui sanctuar romano-celtic; la Lydney Park
(Glos.), nu mai puțin de 46 litere, de dimensiuni diferite, ceea ce arată că aparțineau unor inscripții diferite (RIB I 308, cu desen);
₋ în nordul Africii, o inscripție din litere de bronz aurite, țintuite pe arhitrava odeonului din Carthagina35.

28 A. Rubel, „Eine Besitzmarke aus Moesia Inferior und die römische Militärpräsenz in Ibida”, AA, 2008 (2), p. 1-8 (= AÉ,

2008, 1194).
29 Pentru descoperirile de bronz în context militar (mai ales statui), vezi acum catalogul expoziției Gebrochener Glanz.

Römische Groβbronzen am UNESCO-Welterbe Limes, Bonn, 2014.
30 Vezi în general M. Corbier, Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris, 2006, p.

42-45.
31 R. Amy et alii, L’arc d’Orange, Paris, 1962 (Suppl. Gallia 15); AÉ, 1962, 400. Doar o singură literă de bronz s-a mai păstrat,

un L.
32 CIL IX 453, 454, 455; blocurile au fost republicate de M. Aberson, M. Tarpin, „Les inscriptions en lettres de bronze en

remploi dans l’Église inachevée de la SS. Trinità à Venosa”, în M. Salvatore (ed.), Basilicata. L’espansionismo romano nel
sud-est d’Italia. Il quadro archeologico. Atti del convegno Venosa, 23-25 aprile 1987, Venosa, 1990, p. 51-63 (Pl. I-VI); vezi
acum AÉ, 2000, 360-362, și SupplItal, NS 20, Venusia, nr. 17, 19, 22, 28, 29, 30, 32.
33 J. M. Abascal, G. Alföldy, R. Cebrián, „La inscripción con letras de bronce y otros documentos epigráficos del foro de
Segobriga”, Archivo Español de Arqueología, 74, 2001, p. 117-130 (= AÉ, 2001, 1246).
34 J.-M. Desbordes, „Circonscription de Picardie”, Gallia, 31, 1973, p. 327 (desen p. 328, fig. 7); P. Foulon, „Lettres en
bronze gallo-romaines”, Cahiers Archéologiques du Nord-Est, 16, 1973, p. 5-10; CAG 02 (L’Aisne), 2002, p. 507-508 (desen
p. 508, fig. 661 a, b) (B. Pichon).
35 P. Gauckler, „L’Odéon de Carthage”, Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires, 15, 1907, p. 450-451; CIL
VIII 24854a; Chr. Hugoniot, „Decuriones splendidissimae Coloniae Karthaginis: les décurions de Carthage au IIIe siècle”,
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Paralele cele mai pertinente se află însă pe limesul de pe teritoriul actualei Germanii, unde au fost găsite
mai multe seturi de litere de bronz (sau alte metale) cu orificii de prindere, unele fiind aurite. Cele mai multe
țin de un context militar, cîteva fiind descoperite, spre exemplu, în principia unui castru de ală (la Aalen, ILGIL
423-424)36. Alte asemenea descoperiri au mai fost făcute pe limesul din Raetia, Noricum și Pannonia37.
În fine, semnalăm că în Dacia romană au fost descoperite în 1908 două litere de bronz aurite (litterae aureae)
la Bucova (jud. Caraș-Severin), sit aflat la vest de Vlpia Traiana Sarmizegetusa38: A (2,5 x 2,4 cm) și E (2,9 x 1,2
cm). Mai putem cita o descoperire semnalată la Zalău, unde e vorba de o singură literă de bronz (R)39.
Revenind la literelele descoperite în castrul de la Ilișua, ele prezintă orificii simetrice, la ambele extremități
și uneori mediane; precizăm însă ca unele au fost acoperite în urma restaurării. Ele țin de cel puțin 4 grupuri
diferite ca dimensiuni, forme și dispunere (Pl. II-IV, fig. 3-5):
Grup A: litere plate, masive, din metal alb (argint de calitate slabă, ca. 20% zinc și cupru), cu orificii la fiecare extremitate, amplasate însă la exterior; se mai păstrează o singură literă, N.
• N: 9,8/10,7 x 7 cm; lățimea literei 1,5-1,8 cm; grosime: 1 mm; greutate: 44,2 g. Inv. 23577.
Grup B: litere plate din bronz sau metal alb, argintate, cu orificii la fiecare extremitate și unul median pentru litera S; se mai păstrează o literă (S) și o literă sau cifră (X), dacă ultima ține de același lot.
• S: 8,1 x 4,3 cm; lățimea literei 1-1,3 cm; grosime: 0,64 mm; greutate: 4,99 g. Litera prezintă extremitățile
ascuțite, dispuse simetric. Inv. 23579.
• X: 7,3 x 5,5 cm; lățimea literei 1,3-1,5 cm; grosime: 0,72 mm; greutate: 8,79 g. Extremitățile par retezate.
Fie o cifră, fie mai degrabă indiciu al unei abrevieri MAX dintr-o titulatură imperială. Inv. 23580.
Grup C: litere din metal alb sau bronz, cu muchie, argintate, avînd orificii la fiecare extremitate și altele
mediane; se mai păstrează o literă completă (O) și două incomplete (T, V?).
• O: lucrată din metal alb sau bronz, cu muchie. 10,7 x 9 cm; lățimea literei 1,3-1,4 cm; grosime: 0,9 mm;
greutate: 13 g. Cel puțin 4 orificii, dispuse simetric. Inv. 23578.
• T: lucrată din metal alb. 5 x 7 cm; lățimea literei 1,2-1,8 cm; grosime: 0,63 mm; greutate: 5,69 g. Se mai
pătrează doar jumătatea de sus a literei, ale cărei extremități au forme decorative. Inv. 23581.
• V (?): bronz cu suprafața aurită. 5,3 x 5 cm; lățimea literei 1,7-1,9 cm; grosime: 0,46 mm; greutate: 4,39
g. Cel mai probabil, avem de-a face cu litera V (mai degrabă decît M; A pare exclus), sau cifra pe care
o putea figura. De remarcat forma decorativă la extremitatea de jos (cu două orificii, un al treilea fiind
dispus median). Inv. 23582.
Grup D: litere din bronz cu muchie, poleite, cu orificii la extremități dar și mediane; se mai păstrează două
litere care pot fi recunoscute (M, N), la care se adaugă 4 fragmente de litere sau cifre (I).
• M: 14,9 x 2,3 cm; lățimea literei: 1,3 cm; grosime: 0,43 mm; greutate: 3,7 g. Cel mai probabil, un M (N ar
putea fi posibil). Extremități decorative. Inv. 23594.
• N (?): 4,9 x 2,4 cm; lățimea literei: 1,1 cm; grosime: 0,63 mm; greutate: 1,83 g. Cel mai probabil partea de
jos, stînga, a unui N (colțul superior dreapta al unui M pare exclus). Extremități decorative. Inv. 23595.
• fr. 1: 5,8 x 1,1 cm; lățimea literei: 1-1,1 cm; grosime: 0,48 mm; greutate: 2,2 g. Inv. 23583/a.
• fr. 2: 4,6 x 1,6 cm; lățimea literei: 1,3-1,6 cm; grosime: 0,43 mm; greutate: 1,5 g. Inv. 23583/b.
• fr. 3: 3,4 x 1,1 cm; lățimea literei: 0,8-1,1 cm; grosime: 0,40 mm; greutate: 0,69 g. Inv. 23583/c.
• fr. 4: 4 x 1,1 cm; lățimea literei: 1,1 cm; grosime: 0,40 mm; greutate: 1,2 g. Inv. 23583/d.
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în M.-H. Quet (ed.), La «crise» de l’Empire Romain de Marc Aurèle à Constantin. Mutations, continuités, ruptures, Paris,
2006, p. 402. Literele au dispărut, lăsînd pe piatră numai urme fine; din fericire, găurile lăsate de cuie erau vizibile. Cel
onorat finanțase desigur edificiul cîndva în sec. III: [---]s Faustini c(larissimi) v(iri) IIv(iri) [q(uin)q(uennalis)? ---].
Pentru toate aceste descoperiri, vezi acum repertoriul util ILGIL 419-464 (ilustraţii: Pl. 68-70).
Pentru detalii, vezi studiul remarcabil al lui Zsolt Mráv (citat în nota următoare), p. 67-68.
IDR III.2 587 (foto p. 445, fig. 587), printre piesele intrate în colecția Muzeului Național Maghiar din Budapesta. Vezi
acum Zs. Mráv, „Litterae aureae aus Dazien in der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. Der Fund 1908 von
Bucova”, Folia Archaeologica, 51, 2003-2004, p. 61-80, cu o discuție generală despre această practică.
A.V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. II-IV p. Chr.) în teritoriul nord-vestic al României, Zalău-Cluj, 2000
(Bibliotheca Musei Porolissensis 2), Pl. 339.1.
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Care să fi fost utilitatea acestor litere, datînd cel mai probabil din sec. II? Materialul din care au fost confecționate, execuția deosebită, diversele decoruri și grija pentru simetrie, caracterul mai mult sau mai puțin
masiv, nemaivorbind de poleirea unor litere, dar mai ales locul de descoperire, pledează pentru inscripții cu
caracter monumental, dispuse pe fațada clădirilor din principia castrului de la Ilișua, probabil pe suporturi de
lemn (sau chiar pe plăci de calcar). În lumina descoperirilor în context militar de pe limesul german, ne putem gîndi fie la inscripții oficiale prin care ala I Tungrorum Frontoniana cinstea periodic casa imperială40, fie la
indicații precizînd identitatea edificiilor în cauză (probabil ambele cazuri). Asemenea descoperiri ne permit să
întrezărim nu numai diversitatea practicilor și suporturilor epigrafice, cît și complexitatea și monumentalitatea puse în scenă în inima castrelor auxiliare care punctau frontierele Daciei romane.

D’autres nouveautés épigraphiques d’Ilișua :
une tessera militaris et des lettres en métal découvertes dans le camp auxiliaire
(Résumé)
Édition de deux trouvailles appartenant à la catégorie de l’instrumentum inscriptum, mises au jour dans le
camp auxiliaire d’Arcobara/Ilişua (dép. de Bistriţa-Năsăud), en Dacie Porolissensis, où était stationnée à partir
du règne d’Hadrien l’ala I Tungrorum Frontoniana.
1. Une tessera militaris, découverte en 1991 dans la baraque n° 4 (IIe phase, niveau du camp en terre) : applique de bronze en forme de tabula ansata, légèrement endommagée et partiellement brûlée (3,17 x 2 cm ; ép. :
1 mm ; poids : 1,8 g ; ht. des lettres : 4,5-7 mm). L’inscription poinçonnée constitue une marque de propriété :
Ṭ(urma) Ian(u)ari,| Marceḷ|ḷị ++. Elle permet d’ajouter à la prosopographie de la troupe les noms d’un décurion, Ianuarius, et d’un cavalier, Marcellus, actifs sans doute sous le règne d’Hadrien ou d’Antonin le Pieux.
2. Découverte en 1983, à l’entrée dans les principia, de plusieurs lettres en métal (métal blanc et bronze),
de formes et dimensions diﬀérentes, d’exécution particulièrement soignée, dont certaines avaient été argentées et dorées (du type litterae aureae). Les orifices suggèrent que les lettres étaient clouées sur des supports
(en bois ?). On distingue au moins quatre groupes de lettres : (a) N ; (b) S, X ; (c) O, T, V (?) ; (d) M, N (?) et
quatre autres fragments de lettres ou de chiﬀres. Les textes aﬃchés étaient sans doute des dédicaces oﬃcielles
émanant de l’aile et honorant la maison impériale ou des indications concernant les bâtiments principaux du
camp auxiliaire. Date : IIe siècle (?).

40 De exemplu, dedicaţia pentru Caracalla la Holzhausen an der Heide (Germania Inferior, CIL XIII 7616 = ILGIL 433):

cele 5 rînduri ale inscripţiei, păstrată în proporţie de două treimi, erau alcătuite cu litere de metal ţintuite pe o placă
de calcar. Ansamblul a fost găsit lîngă porta principalis sinistra a castrului ocupat de coh. II Treverorum, într-un context
arheologic datat în toamna anului 213.
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Fig. 1. Planul castrului de la Ilişua şi marcarea locurilor de descoperire
(Plan du camp auxiliaire d’Ilişua et l’emplacement des trouvailles)

Fig. 2. Tessera militaris.
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Fig. 3. Fotografiile literelor de bronz descoperite în principia castrului
(Photographies des lettres en bronze découvertes dans les principia du camp)
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Fig. 4. Desenele literelor de bronz descoperite în principia castrului
(Dessins des lettres en bronze découvertes dans les principia du camp)
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Fig. 5. Vedere de ansamblu
(Vue d’ensemble)
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Repere arheologice medieval-timpurii
în zona Adamclisi (jud. Constanța)

Cristina PARASCHIV-TALMAŢCHI,
Gabriel TALMAŢCHI,
Constantin ŞOVA

Cuvinte cheie: Tropaeum Traiani, medieval timpuriu, catarame, ceramică, necropolă.
Keywords: Tropaeum Traiani, early medieval, buckle, ceramics, necropolis.

Cetatea de la Tropaeum Traiani (com. Adamclisi, jud. Constanța) este unul dintre cele mai importante
centre economice, politice și religioase din Dobrogea romană (în cadrul provinciei Scythia Minor), cercetările
de specialitate efectuate de mai bine de 120 de ani relevând o mare cantitate de informații cu caracter istoric,
arheologic și arhitectural, diseminate în lucrări științifice și de popularizare1. Beneficiar al poziționării sale
pe drumul militar și comercial central dobrogean2, centrul fortificat a manifestat în perioada secolelor IV-VI
p.Chr. multe semne de prosperitate în cadrul realităților locale și regionale. Dar, odată cu atacul avar, din anul
586 p.Chr., el pare să fi primit o lovitură puternică din perspectiva caracterului său urban, abandonându-se
complet viața civică, menținându-se doar locuiri modeste (ziduri cu pietre neuniforme la exterior, legate cu
pământ, uneori cu pământ galben)3. Același atac a afectat și alte centre importante ale vremii ca Ratiaria,
Durostorum, Zaldapa, Markianopolis etc., așa cum ne relatează sursele literare și arheologice4. Ultimele informații pe care le deținem referitoare la evoluția sa și a altor centre aparțin primului și celui de al doilea sfert al
secolului VII p.Chr., în contextul noilor realități etnice și militare de la Dunărea de Jos, de încercare a menținerii autorității bizantine timpurii în această zonă5.
Din punct de vedere arheologic, primele semnalări discrete privind o posibilă „repopulare” a unor sectoare din interiorul său (în special din apropierea porților de nord și sud, respectiv de-a lungul incintei) sau a
imediatelor împrejurimi, aparțin secolelor IX-XI, specifice evului mediu timpuriu (Pl. I). Un fenomen identificat în multe locuri din cetate este posibila demantelare semnificativă a incintelor, porților și a unor importante
edificii din cetate6. Aceste stări de lucru par să se fi întâmplat și în perioada evului mediu timpuriu, când

1

2
3
4
5
6

Cercetările arheologice au debutat la cetate în anul 1891 fiind efectuate de Grigore Tocilescu; printre lucrările
publicate privind rezultatele săpăturilor vezi Tocilescu 1893, p. 13-34; Murnu 1910, p. 155-161; Papuc 1974, p. 325-337;
Domăneanțu 1975, p. 231-240; Barnea 1975, p. 61-65; Barnea 1977, p. 261-271; Barnea et alii 1979, passim; Sâmpetru 1994,
passim etc.
Barnea 2010b, p. 547-548.
Barnea 1977, p. 269.
Vulpe, Barnea 1968, p. 433; Madgearu 1997a, p. 318; Madgearu 1997b, p. 19; Barnea 2002, p. 18.
Petre 1987, p. 118; Damian 1998, p. 13, n. 51; Barnea 2010a, p. 526.
Despre demantelarea zidurilor cetății în secolele X-XII, în special a blocurilor de parament, vezi la Barnea 1977, p. 269;
Cătăniciu 2000, p. 8; Cătăniciu 2001, p. 24; Cătăniciu 2002, p. 21.
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blocuri de calcar se pare că au fost reutilizate pentru diverse construcții, cu predilecție militare. O posibilă
dovadă în acest sens o constituie identificarea în zona acestor monumente fie a unui șanț de demantelare, fie a
unui nivel de demantelare cu dărâmătură în care se găsesc și materiale medieval-timpurii7.
În rândurile următoare ne propunem semnalarea tuturor descoperirilor medievale timpurii cunoscute
până în acest moment la Adamclisi și în localitățile din împrejurimi din materialele edite, pe care le completăm cu informații noi apărute în timpul cercetărilor arheologice sistematice și de teren făcute în zona cetății în
ultimii ani.
De-a lungul timpului, în cetatea romano-bizantină, cercetările arheologice au scos la lumină numeroase
urme specifice acestei perioade. Astfel, în sectorul de sud-vest al zidului de incintă, la o distanță de 16 m de
acesta, pe curtina aflată între turnurile T17 și T18, a fost descoperit un bordei de formă dreptunghiulară (la
0,40 m sub nivelul de călcare actual), care tăia stratul de sub dărâmătura cetății. Bordeiul era prevăzut cu vatră în colțul de nord-vest și a oferit un bogat material ceramic, care ar aparține secolului al X-lea p.Chr.8 Aceleiași perioade i-a fost inițial atribuit un șanț cu adâncimea de 2,50 m (realizat probabil cu scopul de a demantela incinta, prin desprinderea blocurilor de parament), de unde au fost strânse fragmente ceramice specifice
evului mediu timpuriu, datate de descoperitor în secolele X-XI9. Asupra încadrării cronologice a respectivelor
fragmente, părerile sunt divergente, Petre Diaconu considerând că ele aparțin secolelor IX-X p.Chr.10
Apoi, în sectorul C1, aflat în partea de sud a sitului, au apărut trei fragmente ceramice (la adâncimea de
0,30-0,40 m), toate în apropierea unui edificiu roman târziu, cu zid exterior gros de 1,40-1,60 m, realizat din
blocuri mari și mici de piatră legate cu pământ, dispus paralel cu via forensis11. Acestora li se adaugă alte
descoperiri medieval-timpurii din timpul campaniilor sistematice din anii 2008-2009, când s-a făcut decopertarea unei noi zone aflată la vest de edificiul amintit, apărute în secțiunile Cs 13 și Cs 14, imediat sub nivelul
vegetal, în partea superioară a dărâmăturii. Cu această ocazie, au fost identificate obiecte mărunte din metal
(printre care și două catarame de mici dimensiuni) și fragmente ceramice (Pl. II). Acestea din urmă proveneau
de la oale fără toartă, arse oxidant, cu sau fără profunzime, confecționate la roata lentă din lut comun în componența căruia se află, după caz: nisip de granulație fină, mică și calcar alb mărunt; nisip de granulație medie;
nisip de granulație medie și rare microprundișuri. La două din fragmente se păstrează partea superioară a
vasului, cu buza rotunjită, răsfrântă spre exterior. Diametrul gurii acestora era de 13 cm. Ceramica a fost ornamentată prin tehnica inciziei cu: linii orizontale fine peste care au fost trasate fascicule scurte în zona umărului; linie în val în zona umărului secondată de linii orizontale; respectiv alveole urmate de bandă de linii în
val în zona umărului, apoi probabil câmp de linii orizontale. Două fragmente provin de la vase arse oxidant,
fără profunzime, confecționate din pastă caolinoidă, cu nisip fin sau mediu, la roata lentă și rapidă. Acestea
au fost ornamentate prin tehnica inciziei cu câmp de linii orizontale peste care au fost trasate linii ușor oblice,
respectiv linii orizontale fine.
Cele două catarame sunt de dimensiuni mici, au fost executate din bronz și prezintă decor. Prima (inv.
49.037) are L = 2,25 cm, l = 1,56 cm și gr.= 0,21 cm (Pl. II/8). A doua (inv. 49.038) are L = 2,17 cm, l = 1,22 cm
și gr.= 0,25 cm (PL. II/9). Analogii pentru aceste piese sunt cunoscute la Dinogetia-Garvăn12 (secolul al XI-lea
p.Chr.), Păcuiul lui Soare13 (secolul al XI-lea p.Chr.), Novosel14 (secolul X - prima jumătate a secolului XI),
Odărci15 (secolul X - începutul secolului XI), Preslav16 (secolele IX-XI), Srediŝe17 (veacurile IX-X) și la Abritus-Razgrad18 (sfârșitul secolului al X-lea p.Chr.), împreună cu unelte pentru scris.
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Baraschi 1991, p. 133, n. 3.
Papuc 1979, p. 67.
Papuc 1979, p. 77; același autor revine și indică o altă dată probabilă de dematelare a incintei de blocurile ecarisate, și
anume la sfârșitul secolului XIX, pornind de la descoperirea unei monede emise pentru regele Carol I, cf. Papuc 1986,
p. 170.
Diaconu 1992, p. 325-326.
Papuc, Talmațchi 2004, p. 16.
Ștefan, Barnea, Comșa, Comșa 1967, p. 289, fig. 171/8, p. 295, fig. 173/21, p. 298-299.
Diaconu, Vîlceanu 1972, p. 155, fig. 62/14-15, 158.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 236-237, p. 296, pl. LIV/632-636, p. 316.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 99, pl. XLV/567.
Georgiev, Dimitrov 2004, p. 85, pl. II/7.
Atanasov 1985, p. 129, pl. I/4.
Dzanev 2005, p. 102, fig. 20.
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Cataramelor de mici dimensiuni li s-au atribuit în timp întrebuințări diverse: garnituri sau închizători la
centurile din piele, închizători pentru încălțăminte19, pentru legăturile de cărți20 etc. La Adamclisi ele au apărut în partea superioară a nivelului de dărâmătură, făcând probabilă una din primele variante. Astfel de piese
se produceau în atelierele de la Novosel în secolul al X-lea și în prima jumătate a celui următor21.
În sectorul D, din partea de sud-est a sitului, a fost menționată descoperirea în cadrul săpăturilor sistematice, în S38, a unui fragment ceramic medieval timpuriu, imediat sub nivelul vegetal, din pastă roșie cu striuri
dese22.
Zonele porților cetății par a fi reprezentat atracții directe pentru reprezentanții comunităților umane medieval-timpurii, din perspectiva activității de demantelare. Urmele lor sunt prezente aproape peste tot și constau cu precădere în fragmente ceramice, o parte provenind probabil de la vasele sparte în timpul lucrului.
Datele prezentate, privind sectorul de sud-vest al incintei și zona din apropierea porții de sud (sectorul C1),
sunt completate cu cele de la porta de nord, unde a fost semnalată existența unui strat de dărâmătură și mortar în care au fost descoperite fragmente ceramice și un „foarte frumos” vârf de lance specifice evului mediu
timpuriu23 și cu cele de la poarta de vest unde, în interiorul Turnului nr. 15, au fost identificate urme de locuire24.
În punctul numit „Fortificația anexă”, distrugerea acesteia accentuată, prin scoaterea blocurilor mari de
parament, a fost pusă pe seama aceleiași populații medievale timpurii. În susținerea ipotezei, arheologii care
s-au ocupat de cercetarea acestui obiectiv menționează ca dovezi prezența urmelor unei locuiri în zona turnului bastion în formă de potcoavă (T1), constând în ziduri din blocuri de calcar legate cu pământ (prelungite și
în T2-T3-T4)25, în fragmente ceramice datate în secolele X-XI26 și chiar în existența unui strat specific acestei perioade (bine tasat, datat pe baza fragmentelor ceramice și a două vârfuri de săgeți din fier)27. Aceeași demantelare s-a putut constata și la turnurile T2 (cel mai impozant dintre turnurile anexei)28, T3 (turn în formă de
U)29 și T4 (tot în formă de U)30, unde, de asemenea, au fost descoperite fragmente ceramice medieval-timpurii.
Ieșind din zona propriu-zisă a cetății, la aproximativ 100-150 m sud-est de anexa fortificată, au fost descoperite, încă din anul 1984, fragmente ceramice specifice perioadei vizate, datate de descoperitori în secolele
X-XII p.Chr.31 Referindu-se la același punct, Alexandru Barnea consideră că locuirea de aici (ca și de la est și
vest de fortificație), după dispariția orașului romano-bizantin, aparține secolului VII cu o evoluție probabilă
până în secolul XI p.Chr.32
În ultimul an, în cursul unei periegheze, efectuate în acest punct, de pe o rază de circa 50 m, au fost adunate 39 de fragmente ceramice, unele de dimensiuni reduse, o gresie din șist verde, o cărămidă cu două șănțuiri
pentru ascuțirea obiectelor din os, o alta cu formă de greutate, dar neperforată, și o piatră tocită puternic pe
centru, utilizată probabil ca bază pentru frecător (Pl. III/1-19).
Fragmentele ceramice provin de la vase arse oxidant (15 confecționate din lut comun și 19 din caolin) și
reducător (cinci exemplare). Cele din lut comun sunt reprezentate de două buze, un fund și restul părți de la
corpul vaselor. Acestea au fost confecționate la roata înceată, din pastă în compoziția căreia găsim, după caz:
nisip de granulație medie; nisip de granulație medie și microprundișuri albe și roșii; nisip și mică, ambele de

Diaconu, Vîlceanu 1972, p. 158.
Ștefan, Barnea, Comșa, Comșa 1967, p. 299; Bonev, Dončeva, 2011, p. 236-237, p. 316.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 236-237, p. 296, pl. LIV/632-636, p. 316.
Gamureac 2005, p. 17.
Cătăniciu 2001, p. 24.
Panaitescu 1985, p. 158, n. 6.
Barnea et alii 2003, p. 27; Barnea, Ionescu, Constantin 2007, p. 27-28; Papuc, Ionescu, Constantin 2011, p. 347, 356.
Barnea, Ionescu, Constantin 2004, p. 17.
Papuc, Ionescu, Constantin 2011, p. 347.
Papuc, Ionescu, Constantin 2011, p. 349-350.
Unde apare un nivel cu fragmente ceramice din evul mediu timpuriu și romano-bizantine, cf. Papuc, Ionescu,
Constantin 2011, p. 351-352.
30 Fragmentele ceramice specifice evului mediu timpuriu apar într-o groapă de extragere a blocurilor de parament, cf.
Papuc, Ionescu, Constantin 2011, p. 352, 356.
31 Barnea, Ionescu 1997, p. 119.
32 Preda 1994, p. 29 (voce Alexandru Barnea).
19
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granulație redusă; nisip de granulație medie și rare cochilii pisate. Arderea a fost oxidantă, fără profunzime.
Buzele vaselor din lut comun sunt răsfrânte în afară și mai mult sau mai puțin îngroșate spre exterior, iar
fragmentele de la corpul recipientelor au fost decorate prin tehnica inciziei cu câmp de linii orizontale incizate
mai fin sau mai adânc, respectiv linii orizontale peste care sau între care au fost trasate benzi de linii în val.
Diametrul gurii vaselor varia între 13 și 15 cm, pereții au grosimi cuprinse între 0,7-1,4 cm, iar fundul este de
mici dimensiuni și nu putem preciza dacă era drept.
Ceramica din lut caolinoid este reprezentată de două buze și de fragmente din corpul vaselor. Aceasta a
fost modelată la roata lentă din pastă în compoziția căreia găsim, după caz: nisip fin, rare microprundișuri
albe și cochilii pisate; nisip de granulație medie și microprundișuri albe; nisip de granulație medie, microprundișuri albe și roșii; nisip de granulație medie. Arderea este majoritar fără profunzime, existând câteva
excepții unde aceasta s-a făcut la o temperatură mai înaltă. Buzele vaselor din caolin sunt ușor răsfrânte în
afară, rotunjite, eventual îngroșate spre exterior, iar fragmentele de la corpul vaselor păstrează decor realizat
prin tehnica inciziei, constând în linii orizontale, mai fin sau mai adânc incizate, și ușor vălurite. Diametrul
gurii vaselor era de 17 cm, iar pereții au grosimi cuprinse între 0,6-0,9 cm.
Ceramica modelată din pastă fină, arsă reducător, este reprezentată de cinci fragmente, toate provenind
din zona corpului vaselor. Acestea au fost confecționate la roata lentă, dintr-o pastă curată, și au fost arse reducător, fără profunzime. Acestea sunt negre sau cenușii, iar în spărtură pot fi și brune. Fragmentele au fost
decorate prin tehnica lustrului cu linii verticale mai rare, oblice dese sau formând rețea, respectiv lustruire
mecanică. Grosimea acestora variază între 0,9-1,1 cm.
În urma unei periegheze efectuată în ultimul an, din zona livezii de duzi, situată la aproximativ 100 m
distanță de incinta sud-vestică a cetății, am adunat cinci fragmente medieval-timpurii de mici dimensiuni (Pl.
III/22-26), din care: trei au fost confecționate din pastă comună în compoziția căreia se găsește nisip de granulație fină, eventual cochilii pisate, arse oxidant fără profunzime și ornamentate, prin tehnica inciziei, cu linii
orizontale; unul din lut caolinoid, în compoziția căruia se găsește nisip de granulație medie și microprundișuri albe, ars oxidant fără profunzime, care nu păstrează elemente de decor; respectiv unul modelat din pastă
comună, bine curățată, ars reducător și ornamentat cu linii lustruite dispuse oblic.
O posibilă necropolă în apropierea cetății și a zonei prezentată anterior este sugerată de descoperirea fortuită, în urmă cu peste trei decenii, a unui mormânt de inhumație, pe o proprietate particulară din teritoriul
intravilan al localității Adamclisi, situată la aproximativ 1,5 km în linie dreaptă față de latura de sud a incintei
romano-bizantine. Acesta a apărut la adâncimea de 1,50 m, era orientat vest-est și deținea un inventar compus
din două vase ceramice datate în prima jumătate a secolului al IX-lea p.Chr.33 Primul vas era o oală fără toartă,
confecționat la roata lentă și ars reducător, ornamentat prin tehnica inciziei cu linii orizontale paralele grupate
într-un singur registru, iar pe fund prezintă marcă de olar (Pl. III/21a-b). Al doilea vas este un urcior modelat
la roata lentă și ars tot reducător, cu decor incizat, constând în trei registre de linii orizontale (Pl. III/20). Groapa mormântului era astupată la capătul de est cu cărămizi de factură romano-bizantină, care, fără îndoială,
proveneau din incintă sau alte edificii importante ale cetății. S-a considerat că mormântul aparține unui posibil creștin, luându-se în calcul relativa sărăcie a inventarului prezent, respectiv poziționarea defunctului34.
O altă (?) posibilă necropolă, dar de incinerație, datată în secolul X p.Chr., este menționată la aproximativ
5 km est-sud-est de satul Adamclisi35.
Alte dovezi ale existenței unei locuiri medieval timpurii în preajma cetății romano-bizantine constau în
semnalarea unor fragmente ceramice specifice pe versanții ce delimitează platoul acesteia36.
Nu în ultimul rând, cele câteva descoperiri monetare conlucrează la întregirea informațiilor existente privind secolele IX-XI p.Chr. la Adamclisi. Inițial, lipsa unor descoperiri monetare din perioada 969-1028 (clasa
A) sugera o datare a probabilei așezări în secolele IX-X p.Chr.37, luând în calcul și tezaurul descoperit pe
teritoriul localității Urluia, aflată foarte aproape de Adamclisi, care se încheie cronologic la momentul anilor
945-95938. Totuși, cele câteva monede publicate de curând, însemnând o emisiune de bronz de la Vasile II -
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Panaitescu 1985, p. 157-158.
Panaitescu 1985, p. 158.
Stoia 1981, p. 363, nr. 1. b.
Panaitescu 1985, p. 158, n. 6.
Mănucu-Adameșteanu 2001, p. 75.
Dimian 1957, p. 199; Poenaru Bordea, Donoiu 1981-1982, p. 244.
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Constantin VIII (976-1025; 1025-1028)39, una de la Mihail IV Paflagonul (1034-1041)40, una de la Constantin IX
Monomachul (1042-1055)41 și una de la Roman IV Diogenes (1067-1071)42, sugerează o extindere a intervalului
cronologic inițial și în secolul al XI-lea p.Chr.
Dar descoperiri specifice evului mediu timpuriu apar și în satele din apropierea localității Adamclisi. La
Zorile, în punctul „Dealul Cișmelei”, în partea de sud-vest a localității, au fost observate, pe un bot de deal,
fragmente ceramice specifice perioadei și pete cenușoase ce pot sugera o posibilă necropolă43. La Șipotele sunt
amintite, în punctul aflat deasupra izvoarelor de unde se capta apa potabilă ce trecea pe mai departe prin apeducte spre cetatea Tropaeum Traiani, bogate „urme arheologice printre care și medievală timpurie”44. Acestea
au fost scoase la lumină în urma realizării unor sondaje (SI, SII și SIII) în care au fost identificate două niveluri
„cu fragmente ceramice de oale borcan medieval-timpurii, decorate cu striuri orizontale, oblice, sau în formă
de val”45. De asemenea, prin periegheze repetate, au fost identificate la Abrud o așezare romană, una medievală timpurie și apeducte.
La aceste informații deja existente, o serie de descoperiri întâmplătoare ne-au prilejuit analizarea problematicii evulului mediu timpuriu la Adamclisi dintr-o perspectivă mult mai bogată a vestigiilor arheologice
specifice perioadei enunțate. Astfel, începând cu anul 2007 și continuând în următorii doi, în întreaga zonă
cuprinsă între localitățile Adamclisi, Abrud și Hațeg (ce fac parte din componența administrativă a comunei
Adamclisi), o parte a terenurilor destinate lucrărilor agricole a suferit o serie de intervenții antropice destinate
pregătirii instalării unor culturi de natură pomicolă și viticolă. Cu acest prilej, au fost reterasate (și curățate de vegetație), respectiv terasate câteva dealuri și alte zone colinare aflate în peisajul local, nu departe de
pădurea aflată în apropierea satului Abrud. Toate aceste puncte s-ar fi aflat la o distanță mai mult sau mai
puțin apropiată de drumul comunal ce face legătura între respectivele localități amintite, despicând în două,
de-a lungul văii, platourile din zonă. De asemenea, zeci de hectare de terenuri de la nord-est de cetate, de pe
pantele situate între aceasta și Monumentul Triumfal, au fost date în folosință și administrare privată pentru
o lungă perioadă de timp. În toamna anului 2008, cu ocazia prezenței la săpăturile arheologice sistematice de
la Adamclisi, din sectorul Constanța, ne-au fost oferite în două tranșe, sub formă de donație verbală, de către
cetățeanul Ilie Sofronie46, mai multe artefacte specifice perioadelor romano-bizantină și medievală timpurie.
Cu acest prilej ne-a fost relatată descoperirea fortuită de fragmente ceramice, diverse piese lucrate în metal și
os (de factură civilă și militară) și câteva resturi osteologice etc. După analizarea primară a respectivului lot
am constatat că majoritatea covârșitoare a acestora aparțin perioadei evului mediu timpuriu. Din relatările
descoperitorului, am bănuit că ele provin, în principal, din morminte care păreau deja deranjate și afectate de
lucrări anterioare47. Nu excludem, pe lângă ipotetica necropolă(e), nici apartenența lor la așezări din arealul
geografic precizat. Deși intenționam, în zilele următoare celei de a doua întâlniri, să facem o periegheză la
locurile cu respectivele descoperiri arheologice, aceasta nu a mai putut fi realizată48.
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Custurea, Adamescu 2013, p. 496, nr. 1 (DOW III, 2, p. 665, cls. A3, var. 39).
Custurea, Adamescu 2013, p. 496, nr. 2 (DOW III, 2, p. 681, cls. C).
Custurea 2007, p. 631, nr. 1 (DOW III, 2, p. 685, cls. D, surfrapată pe cls. C, inv. MINAC nr. 76795).
Vertan, Custurea 1992, p. 384, nr. 1395 (tip DOW III, 2, p. 796, inv. MINAC nr. 57550); moneda provine dintr-o fostă
colecție particulară.
Harțuchi 1971, p. 260-261; Barnea, Ionescu 1997, p. 119-120, nr. 79b.
Barnea, Ionescu 1997, p. 120.
Ionescu et alii 2005, p. 19-20.
Donatorul muncise ca zilier sezonier la lucrările de amenajare amintite, nefiind localnic, deplasându-se în funcție de
ofertele de lucru.
Până în anul 1990, pe aceleași pante de dealuri, au mai fost executate astfel de lucrări pentru cultivarea viței de vie.
După informațiile strânse ulterior, peste câteva zile, persoana în cauză a părăsit localitatea și zona, obținând un
contract de muncă. Din nefericire, ne-a fost imposibilă aflarea clară a noii sale destinații și posibila colaborare în scopul
limpezirii contextului arheologic definitoriu pentru artefacte. Nu ne rămâne decât să îi mulțumim încă odată pentru
intențiile bune de a dona instituției muzeale constănțene și introduce în circuitul științific respectivele materialele
arheologice, dar și să ne exprimăm regretul că nu s-a reușit prin deplasarea în teritoriu reperarea și repertorierea
exactă a locurilor cu descoperiri. Astăzi demersul nostru ar fi beneficiat de date mult mai precise, iar interpretările s-ar
fi sprijinit de un suport mult mai riguros.
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Dintre materialele respective fac parte și 103 fragmente ceramice medieval-timpurii (Pl. IV-V), din care
83 arse oxidant (53 din argilă comună și 30 din caolin) și 20 arse reducător, șase fusaiole, un împungător din
os lung de 10,5 cm (Pl. VIII/13), o gresie fragmentară din șist verde (Pl. VIII/12), un nucleu de silex, tocit pe o
mare parte din suprafață și ciobit la unul din capete (Pl. VIII/14), și 67 de piese din metal (Pl. VI-VIII).
Din prima categorie, 21 dintre fragmente reprezintă buze de vas, unul este o toartă tubulară, 10 sunt funduri, restul provenind din zona umărului sau a corpului. A doua categorie este reprezentată de patru buze și
16 fragmente de la corpul unor vase diferite.
Ceramica din lut comun provine de la oale fără toartă și de la oale cu toartă modelate la roata înceată din
pastă în compoziția căreia se găsește, după caz: nisip de granulație medie și microprundișuri albe medii; nisip
de granulație medie și microprundișuri albe, roșii și negre medii; nisip de granulație medie și cochilii pisate;
nisip fin și mică medie și fină; nisip fin. Vasele arse oxidant, fără profunzime, aveau buza ușor răsfrântă în
afară și teșită oblic, uneori cu muchie ascuțită în jos, sau ușor răsfrântă în afară, rotunjită și îngroșată spre
exterior, descriind în secțiune un oval, respectiv, într-un singur caz, ca un colac. Elementele de decor întâlnite
pe vasele confecționate din lut comun au fost realizate prin tehnica inciziei și constau în: câmp de linii orizontale incizate mai fin sau mai adânc; câmp de linii orizontale peste care au fost trasate, în jumătatea superioară
a vasului, benzi de linii în val; linii orizontale precedate de o bandă de linii în val; ori bandă de linii în val.
Câmpul de linii în val coboară până la 4-4,5 cm mai sus de baza vasului. În trei situații, banda în val apare și
pe interiorul buzei, la un exemplar chiar și pe partea teșită.
Diametrul gurii vaselor modelate din lut comun varia între 15 și 18 cm, pereții au grosimi cuprinse între
0,7-1 cm, iar fundurile sunt drepte (cu diametrul variind între 9 și 13 cm), pe un singur exemplar păstrându-se
o linie în relief, fragmentară. Toarta tubulară are lățimea de 4,6 cm și grosimea de 0,7-0,8 cm.
Fragmentele din lut caolinoid provin de la oale fără toartă, majoritar, excepție o buză ce pare a fi aparținut
unei oale cu toartă. Ele au fost confecționate la roata lentă din pastă în compoziția căreia se găsește, după caz:
nisip fin cu microprundușuri de granulație mică, albe și roșii; nisip de granulație medie; nisip de granulație
medie cu microprundișuri mari albe și roșii, uneori și negre (inclusiv cele ornamentate cu vopsea). Vasele
din caolin au fost arse oxidant, de regulă în profunzime, prezentând nuanțe de alb-crem și alb-roz. Acestea
aveau buza răsfrântă mai mult sau mai puțin în afară, rotunjită simplă sau îngroșată spre exterior, iar gâtul
era evazat. Spre deosebire de ceramica din lut comun, la vasele din caolin decorul a fost realizat prin tehnica
inciziei, a lustrului și vopsit. Ca în numeroase situri, elementele ornamentale realizate prin incizie sunt majoritare procentual, comparativ cu cele obținute prin alte tehnici, și constau în: câmp de linii orizontale incizate
mai fin sau mai adânc; linii orizontale precedate de o linie sau o bandă de linii în val; câmp de linii orizontale
peste care a fost trasată, în zona umărului o bandă de linii în val; câmp de linii orizontale suprapus în partea
superioară de bandă de linii scurte, peste care a fost trasată o linie în val; câmp de linii orizontale peste care
au fost trasate, în zona umărului, fascicule de linii scurte verticale, secondate de bandă de linii oblice; câmp
de linii orizontale tăiat de benzi de linii oblice lungi. Partea interioară a unei buze, confecționată dintr-o pastă
mai fină, dar în compoziția căreia se poate observa nisipul cu o granulație mai redusă, a fost lustruită mecanic
pe orizontală. Alte trei fragmente, din care două provin de la același vas, prezintă pe exterior vopsea roșie,
aplicată pe întreaga suprafață, respectiv peste decorul incizat realizat anterior vopsirii (Pl. V/13-14).
Diametrul gurii vaselor modelate din lut caolinoid varia între 16 și 17 cm, pereții au grosimi cuprinse între
0,6-1,1 cm, iar fundurile sunt drepte (pentru patru putem preciza diametrul ce variază între 9 și 11 cm, cel cu
vopsea având 9 cm) și nu prezintă marcă de olar.
Ceramica modelată din pastă fină, arsă reducător, este mai puțin frecventă în descoperiri49 și se prezintă
tot în stare fragmentară (Pl. V/15-27). Aceasta a fost modelată la roată înceată dintr-o pastă curată, cu rare
granule de nisip de mărime medie sau microprundișuri, din lut comun sau caolinoid. Vasele acestei categorii
pot fi negre sau cenușii. În spărtură sunt cenușii-brun și alb-cenușiu, nuanțe prezente uneori și pe partea interioară, sau sub formă de pete pe suprafața exterioară.
Singura formă pe care o putem presupune pentru această categorie ceramică este oala fără toartă, cu buza
răsfrântă în afară, rotunjită, respectiv rotunjită și ușor îngroșată spre exterior, iar gâtul evazat sau cilindric.

49 Colectarea fiind făcută de un nespecialist este posibil ca fragmente din această categorie, mai greu sesizabile în teren,

să nu fi fost observate.

169

https://biblioteca-digitala.ro

Elementele de decor sunt realizate în tehnica lustrului și constau în: lustruire mecanică, orizontală, pe
partea interioară a buzei și linii oblice pornite imediat de sub buză, pe exterior; linii dispuse vertical, oblic sau
formând rețea, trasate mai la distanță sau apropiate. Diametrul gurii vaselor varia între 16 și 19 cm, iar fragmentele din zona corpului recipientelor au grosimi cuprinse între 0,8-1,1 cm.
Fusaiolele au fost modelate din lut curat (cinci exemplare) și din pastă comună (o piesă). Dintre primele,
patru au fost arse reducător, căpătând culoare neagră sau brun-cenușie, și una oxidant, devenind roz-portocalie. Cele arse reducător au formă bitronconică (una cu părțile inferioară și superioară aplatizate), cu diametrul
maxim variind între 3-3,14 cm, cel al găurii de fixare între 1-1,26 cm, iar înălțimea între 1,92-2,15 cm. Dintre
acestea una este ușor deformată și prezintă denivelări și fisuri (Pl. VIII/16), sugerând grabă în realizarea ei sau
lipsă de experiență (inv. 48968); alta a fost ornamentată cu două linii în val, incizate (inv. 49033; Pl. VIII/17);
iar două au suprafața exterioară lustruită (inv. 49034, 48985; Pl. VIII/18-19). Fusaiola roz-portocalie are părțile inferioară și superioară aplatizate, iar marginile verticale sunt ușor arcuite în partea de sus (Pl. VIII/20).
Aceasta are diametrul maxim de 3,05 cm, cel al găurii de fixare de 1 cm, iar înălțimea de 1,05 cm. Suprafața ei
exterioară a fost lustruită, pe una din părți observându-se și o linie scurtă, incizată (inv. 48969). Cea de a șasea
fusaiolă, modelată din lut comun cu nisip de granulație medie în compoziție, a fost arsă oxidant, fără profunzime. Aceasta este bitronconică, cu una din părți mai înaltă, și are părțile inferioară și superioară aplatizate
(Pl. VIII/21). Are diametrul maxim de 2,5 cm, cel al găurii de fixare de 1-1,1 cm, iar înălțimea de 1,54 cm. Nu
prezintă decor (inv. 49036).
Cele 67 de piese din metal reprezintă 56 de aplici, 4 limbi de curea, o cruciuliță, un cercel, o cataramă, 3
verigi și un cap de tindechi. Acestea sunt prezentate detaliat în catalogul de mai jos.
Catalogul pieselor de metal.
Aplici
1. Aplică dreptunghiulară cu decor în relief constând în chenare redate prin linii scurte paralele și netede,
care înscriu un punct mai gros, situat în centrul piesei, conturat parțial de un semicerc perlat. Bordura exterioară este netedă. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate prezintă două nituri de prindere: L=1,95
cm; l=1,53 cm; MINAC inv. 46.693 (Pl. VI/1, Pl. VII/1).
O piesă aproape identică se află în colecţia muzeului din Varna, alături de alte aplici dreptunghiulare, şi a fost datată în secolele VIII-IX50. Tot în Bulgaria, în aşezarea de la Odărci, a fost descoperită o piesă
asemănătoare, dar fără elementele de decor din zona centrală, care a fost datată în a doua jumătate a secolului
al IX-lea și începutul celui următor51.
2. Aplică pătrată cu decor în relief constând într-o floare cu patru petale rotunjite. Dintre acestea, spre colțurile piesei, pornesc patru frunze alungite. Bordura exterioară este îngustă și reliefată. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate prezintă două nituri de prindere: L x l = 1,43 x 1,4 cm; MINAC inv. 46.697 (Pl.
VI/2, Pl. VII/2).
Piesa pare singulară în descoperiri și nu dispunem de analogii pentru ea. Unele asemănări pot fi observate
cu câteva piese descoperite în zona Preslav52 (secolele IX-X).
3. Aplică circulară cu șapte protuberanțe circulare mai mari, una poziționată central, iar celelalte uniform
spre limita piesei, și șase mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei centrale. De la acesta pornesc șase linii perlate care delimitează zone aproximativ egale în care sunt dispuse două protuberanțe,
câte una din fiecare tip. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are un nit de prindere: d. = 1,3
cm; MINAC inv. 46.695 (Pl. VI/3, Pl. VII/3).
4. Aplică circulară cu șapte protuberanțe circulare mai mari, una poziționată central, iar celelalte uniform
spre limita piesei, și șase mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei centrale. De la acesta pornesc șase linii relativ perlate care delimitează zone aproximativ egale în care sunt dispuse două protuberanțe, câte una din fiecare tip. A fost tăiată pe una din părți. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe
spate are un nit de prindere: d. = 1,23-1,33 cm; MINAC inv. 49.006 (Pl. VI/4, Pl. VII/4).

50 Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 25, p. 192, pl. I/2.
51 Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 105, pl. L/657.
52 Stanilov 1993, p. 154, fig. 10/3.
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5. Aplică circulară cu șapte protuberanțe circulare mai mari, una poziționată central, iar celelalte uniform
spre limita piesei, și șase mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei centrale. De la acesta pornesc șase linii care delimitează zone aproximativ egale în care sunt dispuse două protuberanțe, câte una
din fiecare tip. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are un nit de prindere: d. = 1,4-1,43 cm,
oscilant datorită bravurilor de pe marginea piesei; MINAC inv. 48.979 (Pl. VI/5, Pl. VII/5).
6. Aplică circulară cu șapte protuberanțe circulare mai mari, una poziționată central, iar celelalte uniform
spre limita piesei, și probabil șase mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei centrale.
Starea de conservare a piesei nu permite observarea liniilor radiante, dar, probabil, decorul este asemănător
cu cel prezent pe aplicele de la pozițiile 3-5. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are un nit de
prindere: d. = 1,4-1,5 cm; MINAC inv. 48.991 (Pl. VI/6, Pl. VII/6) .
7. Aplică circulară cu nouă protuberanțe circulare mai mari, una puternic reliefată și poziționată central,
iar celelalte uniform spre limita piesei, și opt mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei
centrale. De la bulbul central pornesc opt linii care delimitează zone aproximativ egale în care sunt dispuse
două protuberanțe, câte una din fiecare tip, și care se unesc, conturând petale. A fost executată din bronz, prin
turnare, iar pe spate are un nit de prindere: d. = 1,44-1,58 cm, oscilant datorită execuţiei, mai neglijentă, a piesei; MINAC inv. 46.691 (Pl. VI/7, Pl. VII/7).
8. Aplică circulară cu nouă protuberanțe circulare mai mari, una puternic reliefată și poziționată central,
iar celelalte uniform spre limita piesei, și opt mai mici, ca niște puncte ce formează un cerc perlat în jurul celei
centrale. De la bulbul central pornesc opt linii care delimitează zone aproximativ egale în care sunt dispuse
două protuberanțe, câte una din fiecare tip, și care se unesc, conturând petale. A fost executată din bronz, prin
turnare, iar pe spate are un nit de prindere: d. = 1,56-1,6 cm, oscilant datorită execuţiei, mai neglijentă, a piesei;
MINAC inv. 48.992 (Pl. VI/8, Pl. VII/8).
Aplici circulare de tipul celor descrise la pozițiile 3-8 au fost produse, în secolul al X-lea și în prima jumătate a veacului al XI-lea, în centrul de prelucrare a metalelor existent la sud de actuala localitate Novosel53.
9. Aplică redând o floare cu patru petale conturate prin motivul „șnur” reliefat. Fiecare petală este decorată cu câte un cerc mic, iar în centrul piesei se află alte două cercuri, toate redate prin același motiv. Între petale
par a fi redate mici frunze (doar două se mai păstrează întregi), cu vârful ascuțit, care au câte o perforație, ce
servea la prinderea piesei de obiect. O altă perforație se află în partea centrală a aplicei. A fost executată prin
batere pe foiță de argint (?): L = 2,2 cm; l = 2,18 cm; gr. = 0,07 cm; MINAC inv. 46.698 (Pl. VI/9, Pl. VII/9).
Piese asemănătoare ca stil fac parte dintr-un tezaur descoperit la Preslav54, iar o alta se află în colecția muzeului din Varna55 și a fost datată la sfârșitul secolului al IX-lea - secolul al X-lea p.Chr.
10. Aplică cordiformă fără decor, de mici dimensiuni. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate
are un nit de prindere: Î = 1,36 cm; l = 1,28 cm; MINAC inv. 48.990 (Pl. VI/10, Pl. VII/10).
O aplică identică a fost descoperită izolat în așezarea de la Dinogetia-Garvăn și a fost datată în prima jumătate a veacului al XI-lea p.Chr.56 Alte câteva piese fac parte din colecția muzeului din Varna57 (secolele IX
- X). Acest tip de aplică are o răspândire largă, fiind cunoscut în Ungaria, Rusia și Mongolia, iar într-o pictură
murală din secolele VII-IX descoperită la Turfan mai multe aplici cordiforme sunt redate pe hamurile unui
cal58. Astfel de piese se produceau în centrul de la Novosel59 (secolul X – prima jumătate a secolului XI).
11. Aplică cordiformă fără decor, de mici dimensiuni. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate
are două nituri de prindere: Î = 1,3 cm; l = 1,25 cm; MINAC inv. 46.687 (Pl. VI/11, Pl. VII/11).
Piese identice fac parte din colecția muzeului din Varna și sunt datate în secolele IX - X60. Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel61 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).

Bonev, Dončeva, 2011, p. 125 (grupa I.3.6.B), p. 228-229 nr. 530-531 și 534, p. 290, pl. XLVIII/530-531, 534.
Maystorski 2004, p. 269, fig. 3.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 38 tipul 1/varianta 1a, p. 121, p. 196, pl. V/87.
Ștefan, Barnea, Comșa, Comșa 1967, p. 295-296, fig. 173/8.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 40 tipul 1/varianta 1a, p. 121, p. 197, pl. VI/110, 114-117, p. 198, pl. VII/118-121 .
Barnea 1954, p. 222.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 209-210, p. 278, pl. XXXVI/279-291.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 40 tipul 1/varianta 1a, p. 121, p. 198, pl. VII/123-124, 126; Pletnov 2004, p. 229, pl. 1/1
unde este ilustrat un model din plumb.
61 Bonev, Dončeva, 2011, p. 209-210, p. 278, pl. XXXVI/279-291.
53
54
55
56
57
58
59
60

171

https://biblioteca-digitala.ro

12. Aplică cordiformă fără decor, lungă, cu cinci bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 3 cm; l = 1,68 cm; MINAC inv. 49.017 (Pl. VI/12, Pl. VII/12).
Piese identice fac parte din colecția muzeului din Varna, fiind atribuite sfârșitului de secol IX, dar mai ales
veacului al X-lea p.Chr.62 O altă piesă similară a fost descoperită la Skala, tot în Bulgaria, fiind încadrată cronologic secolului al X-lea și primelor decenii din secolul al XI-lea p.Chr.63
13. Aplică cordiformă fără decor, mare, lată și cu cinci bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin
turnare, iar pe spate a avut trei nituri de prindere, din care se mai păstrează unu: Î = 1,63 cm; l = 2,75 cm; MINAC inv. 48.970 (Pl. VI/13, Pl. VII/13).
Descoperiri similare sunt cunoscute la Odărci64 (secolele IX-X p.Chr.) şi în colecţia muzeului din Varna65
(sfârşitul secolului al IX-lea şi în special în veacul al X-lea p.Chr.).
14. Aplică cordiformă, lungă, cu decor ajurat în formă de inimă. A fost executată din bronz, prin turnare,
iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,87 cm; l = 1,4 cm; MINAC inv. 49.021 (Pl. VI/14, Pl. VII/14).
Acest tip de piesă apare des în descoperiri, exemplare aproape identice fiind cunoscute la Pernik66 (secolele
IX-X), Vetren67 (secolul al X-lea p.Chr.), Zlatar68 (secolul al X-lea p.Chr.), Novosel (secolul X - prima jumătate a
secolului XI)69, în colecția muzeului din Varna70 (secolele IX-X), precum și în Ungaria71 (secolul al X-lea p.Chr.).
15. Aplică cordiformă decorată cu linii incizate, lată și cu patru bulbi spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate păstrează urmele de la două nituri de prindere. Perforația din partea inferioară a piesei pare a fi fost făcută ulterior realizării acesteia, probabil după ruperea niturilor: Î = 1,44 cm; l = 2,62
cm; MINAC inv. 49.018 (Pl. VI/15, Pl. VII/15).
Cele mai apropiate analogii, ca formă și stil, le găsim la Okorsh72 (secolul al X-lea p.Chr.) și în colecția muzeului din Varna73 (secolele IX-X).
16. Aplică cordiformă cu chenar incizat, lată, care mai păstrează patru bulbi spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate păstrează un nit de prindere. În partea de sus, în dreptul unuia dintre
bulbi, prezintă o perforație circulară: Î = 2,38 cm; l = 3,52 cm; MINAC inv. 49.002 (Pl. VI/16, Pl. VII/16).
Piese asemănătoare s-au mai găsit la Odărci74 (secolele IX-X) și Okorsh75 (secolul al X-lea p.Chr.), alte câteva aflându-se în colecția muzeului din Varna76 (sfârșitul secolului al IX-lea, dar mai ales în veacul al X-lea
p.Chr.).
17. Aplică cordiformă, mică, cu decor central pronunțat, sub formă de picătură, încadrat de chenar în relief
și cu patru bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere:
Î = 1,49 cm; l = 1,6 cm; MINAC inv. 48.983 (Pl. VI/17, Pl. VII/17).
Analogii pentru această piesă am găsit la Odărci77 (secolele IX-XI), alte câteva aflându-se în colecția muzeului din Varna78 (secolele IX-X).

62 Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 42 tipul 1/varianta 5a, p. 122, p. 200, pl. IX/162-173; Pletnov 2004, 229, pl. 1/1 unde este
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78

ilustrat un model din plumb.
Iotov, Atanasov 1998, p. 109, p. 313, pl. CXIV/445.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. L/666.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 42 tipul 1/varianta 5b, p. 122, p. 201, pl. X/174-178.
Changova 1983, 198-199, fig.1/д.
Atanasov, Iordanov 1994, p. 20, pl. III/16.
Dončeva 2013, p. 160, p. 169, pl. III/9-13.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 227, p. 289, pl. XLVII/514-515.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 43 tipul II/varianta 1, p. 122, p. 201, pl. X/186-194, p. 202, pl. XI/195-196; Iotov, Pavlova
2004, p. 78, fig. 60, p. 94 unde se menționează că întregul set de piese ce decora o centură provine din nord-estul
Bulgariei.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 43.
Atanasov, Iotov, Mihajlov 2011, p. 224, p. 233, fig. 12/h.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 44 tipul III/varianta 2b, p. 122, p. 202, pl. XI/211.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. L/665.
Atanasov, Iotov, Mihajlov 2011, p. 224, p. 233, fig. 12/d.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 47 tipul V/varianta 6b, p. 123, p. 204, pl. XIII/233-238.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. LII/677.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 48 tipul V/varianta 10c, p. 123, p. 205, pl. XIV/256; Iotov, Pavlova 2004, p. 77, fig. 60, p. 94.
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18. Aplică cordiformă, mare, cu decor central pronunțat, sub formă de picătură, încadrat de chenar în relief
și cu patru bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate a avut trei nituri de prindere (două sunt rupte): Î = 2,17 cm; l = 2,56 cm; MINAC inv. 49.007 (Pl. VI/18, Pl. VII/18).
A se vedea analogiile de le piesa anterioară, cu o încadrare cronologică majoritară (ca număr de piese) în
secolele IX-X.
19. Aplică cordiformă lată cu partea centrală pronunțată încadrată de chenar în relief și cu cinci bulbi spre
exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,12 cm; l = 2,35
cm; MINAC inv. 49.009 (Pl. VI/19, Pl. VII/19).
O piesă asemănătoare a fost descoperită la Isaccea-Noviodunum79 (sfârșitul secolului al X-lea și începutul
celui următor), iar o alta se găsește în colecția muzeului din Varna80 (sfârșitul secolului al IX-lea, dar mai ales
veacul al X-lea p.Chr.).
20. Aplică cordiformă lungă cu partea centrală ușor pronunțată încadrată de chenar în relief și cu șase
bulbi spre exterior, unul cu o mică adâncitură. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două
nituri de prindere: Î = 2,32 cm; l = 1,8 cm; MINAC inv. 49.011 (Pl. VI/20, Pl. VII/20).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Preslav81 (secolele IX-X), în sectorul sudic al sitului Veliki Preslav82 (secolul IX - începutul secolului al XI-lea), alte câteva aflându-se în colecțiile muzeelor din Sofia83 și
Varna84 (sfârșitul secolului al IX-lea, dar mai ales veacul al X-lea p.Chr.). Tot la Varna se află și un model din
plumb pentru acest tip de aplică (secolul al X-lea p.Chr.)85.
21. Aplică cordiformă, mică, cu decor central pronunțat, sub formă de picătură, încadrat de chenar incizat,
cu șase bulbi spre exterior și bordură netedă. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două
nituri de prindere: Î = 1,78 cm; l = 1,6 cm; MINAC inv. 49.026 (Pl. VI/21, Pl. VII/21).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Pliska86 (secolele IX-X), în așezarea de la Durankulak87 (secolul X
- începutul secolului al IX-lea) și la Skala88 (secolul al X-lea și în primele decenii ale celui următor), alte câteva
găsindu-se în colecția muzeului din Varna89 (secolul al X-lea p.Chr.), unde se află și modele din plumb pentru
acest tip de aplică (secolul al X-lea p.Chr.)90.
22. Aplică cordiformă cu aspect de floare cu patru petale simetrice dispuse în jurul unui medalion central
profilat și patru bulbi mici spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri
de prindere: Î = 2,13 cm; l = 1,74 cm; MINAC inv. 49.027 (Pl. VI/22, Pl. VII/22).
Pentru această piesă cele mai apropiate analogii le găsim la Odărci91 (secolele IX-XI) și în colecția muzeului
din Varna92 (sfârșitul secolului IX-X). Aplici asemănătore, însă cu chenar perlat în jurul medalionului central,
se producea în centrul de la Novosel93.
23. Aplică cordiformă cu medalion central profilat încadrat de un chenar incizat și patru bulbi spre exterior
ce întrerup bordura plată a piesei. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de
prindere: Î = 1,6 cm; l = 1,56 cm; MINAC inv. 46.689 (Pl. VI/23, Pl. VII/23).

79
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Barnea, Mitrea 1959, p. 470-471, fig. 10/12.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 49 tipul V/varianta 13c, p. 123, p. 206, pl. XV/274.
Bonev 1993, p. 72-73, fig. 12/a-б.
Stanilov 1995, p. 115, fig. 4/42-43, p. 116.
Stanilov 1995, p. 116.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 49 tipul V/varianta 14a, p. 123, p. 207, pl. XVI/279-280.
Pletnov 2004, 229, pl. 1/4.
Pletneva 1992, p. 42, fig. 10.
Todorova 1989, p. 137, pl. V/20.
Iotov, Atanasov 1998, p. 313, pl. CXIV/449.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 50 tipul V/varianta 15, p. 123, p. 208, pl. XVII/296-298.
Pletnov 2004, p. 229, pl. 1/3,5.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. LI/679.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 54 tipul VIII/varianta 1b, p. 124, p. 211, pl. XX/341-347.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 208, p. 277, pl. XXXV/269.
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Piese similare au fost descoperite la Păcuiul lui Soare94 (secolul al XI-lea p.Chr.), Dinogetia-Garvăn95 (secolul al XI-lea p.Chr.), Sarkel96 (secolul al X-lea p.Chr.) și Zlatar97 (secolul al X-lea p.Chr.), alte câteva găsindu-se
în colecția muzeului din Varna98 (sfârșitul secolului IX-X), unde se află și modele din plumb (secolul al X-lea
p.Chr.)99. Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel100 (secolul X – prima jumătate a secolului XI).
24. Aplică cordiformă, lată, cu decor vegetal incizat și bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin
turnare, iar pe spate păstrează două nituri de prindere (din trei): Î = 1,95 cm; l păstrată = 2,56 cm; MINAC inv.
49.001 (Pl. VI/24, Pl. VII/24).
Aplici de acest tip au fost descoperite în sectorul sudic al sitului Veliki Preslav101 (secolul IX - începutul secolului al XI-lea p.Chr.), altele găsindu-se în colecțiile muzeelor din Preslav102 (secolele IX-X) și Varna103 (sfârșitul secolului IX-X). Astfel de descoperiri sunt cunoscute și în Ungaria, la Homokmedy104.
25. Aplică cordiformă cu decor incizat în formă de volute și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere (unul fragmentar): Î = 1,6 cm; l = 1,85 cm; MINAC
inv. 49.010 (Pl. VI/25, Pl. VII/25).
Piesa are analogie în descoperirile de la Echimăuți105 (sfârșitul secolului IX - începutul secolului XI).
26. Aplică cordiformă cu decor vegetal, tip „ramură”, incizat și patru bulbi spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,74 cm; l = 1,34 cm; MINAC inv. 46.686
(Pl. VI/26, Pl. VII/26).
Acest tip de aplică apare mai des în descoperiri, fiind cunoscut la Odărci106 (secolele IX-X), Okorsh107 (secolul al X-lea p.Chr.), Zlatar108 (secolul al X-lea p.Chr.), Novosel109 (secolul X - prima jumătate a secolului XI),
Skala110 (secolul X - primele decenii ale secolului al XI-lea), în sectorul sudic al sitului Veliki Preslav111 (secolul
IX - începutul secolului al X-lea p.Chr.), alte câteva găsindu-se în colecțiile muzeelor din Šumen112 (secolele
IX-X) și Varna113 (a doua jumătate a secolului IX-X), alături de model din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)114.
27. Aplică cordiformă, lată, cu decor vegetal incizat încadrat de un chenar și doi bulbi spre exterior, unul
perforat, probabil cu rol de agățătoare de care se prindea o altă parte a piesei. A fost executată din bronz,
prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,2 cm; l = 2,1 cm; MINAC inv. 49.024 (Pl. VI/27, Pl.
VII/27).
Piesa are analogii la Skala115 (primele decenii ale secolului al XI-lea p.Chr.) și în colecția muzeului din Var116
na (sfârșitul secolului al IX-lea, dar mai ales secolul al X-lea).
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Diaconu, Vîlceanu 1972, p. 154-155, fig.62/2.
Ştefan Barnea, Comşa, Comşa 1967, p. 295, fig. 173/11, p. 297.
Inkova 2004, p. 197, fig. 1.
Dončeva 2013, p. 157-158, p. 167, pl. II/1-12.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 54-55 tipul VIII/varianta 4, p. 124, p. 212, pl. XXI/365-366.
Pletnov 2004, p. 229, pl. 1/ 2.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 207-208, p. 277, pl. XXXV/260-262.
Stanilov 1995, p. 115, fig. 4/36-39, p. 116.
Dončeva 2004, p. 215-216, pl. 2/8, p. 222; Rjbceva 2013, p. 183, fig. 3/31.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 59 tipul IX/ varianta 11a, p. 124, p. 213, pl. XXII/392, p. 214, pl. XXIII/393.
Abyzova, Rjbceva 2008, p. 312, fig. 1/38.
Abyzova, Rjbceva 2008, p. 312, fig. 1/24, p. 313, fig. 6.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. LII/671.
Atanasov, Iotov, Mihajlov 2011, p. 224, p. 233, fig. 12/b,c,e.
Dončeva 2013, p. 155-156, p. 165, pl. I/11-16.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 224, p. 287, pl. XLV/473.
Iotov, Atanasov 1998, p. 109, p. 313, pl. CXIV/447.
Stanilov 1995, p. 114, fig. 4/35.
Dončeva 2004, p. 213, pl. I/5, p. 222.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 60 tipul X/varianta 1a, p. 125, p. 214, pl. XXIII/397-405.
Pletnov 2004, p. 229, pl. 1/6.
Iotov, Atanasov 1998, p. 109, p. 313, pl. CXIV/446.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 61 tipul X/varianta 2b, p. 125, p. 215, pl. XXIV/423-424.
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28. Aplică cordiformă lungă cu decor vegetal incizat și cinci bulbi spre exterior. A fost executată din bronz,
prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 3,3 cm; l = 2 cm; MINAC inv. 48.975 (Pl. VI/28, Pl.
VII/28).
Astfel de aplici sunt cunoscute la Odărci117 (secolele IX-X) și în colecția muzeului din Varna118 (sfârșitul
secolului al IX-lea, dar mai ales secolul al X-lea).
29. Aplică cordiformă lungă cu decor incizat, sugerând probabil o față de om, și cinci bulbi spre exterior. A
fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,63 cm; l = 1,48 cm; MINAC
inv. 46.690 (Pl. VI/29, Pl. VII/29).
O analogie perfectă nu avem pentru această piesă. Unele asemănări, ca tehnică și relativ decor, se pot constata la aplicele care se produceau în atelierele de lângă Novosel119 (secolul X - prima jumătate a secolului XI),
precum și cu piesa de la poziția anterioară din catalog.
30. Aplică cordiformă lungă decorată cu două „picături” și un romb adâncite, în ultimul aflându-se câteva
elemente geometrice redate în relief. Piesa are bordura plată, adusă spre interior în zona mediană, și un bulb
spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,57 cm; l =
1,75 cm; MINAC inv. 48.986 (Pl. VI/30, Pl. VII/30).
Analogii pentru această aplică am găsit la Skala120 (primele decenii ale secolului al XI-lea p.Chr.) și în colecția muzeului din Varna121 (sfârșitul secolului al IX-lea - secolul al X-lea).
31. Aplică cordiformă lată cu decor vegetal și geometric incizat, bordură plată și patru bulbi spre exterior.
A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,96 cm; l = 2,02 cm; MINAC inv. 46.696 (Pl. VI/31, Pl. VII/31).
Piesa are analogii în descoperirile de la Păcuiul lui Soare122 (secolul al XI-lea p.Chr.), Odărci123 (secolele
IX-X), Durankulak124, Srediŝe125 (veacurile IX-X) și în colecția muzeului din Varna126 (secolul al X-lea p.Chr.).
32. Aplică cordiformă îngustă cu decor vegetal și geometric incizat, bordură plată și doi bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,9 cm; l = 1,55 cm;
MINAC inv. 49.004 (Pl. VI/32, Pl. VII/32).
Analogii pentru această aplică au fost găsite la Odărci127 (secolele IX-X) și în colecția muzeului din Varna128
(secolul al X-lea p.Chr.).
33. Aplică cordiformă cu decor geometric incizat și un bulb spre exterior. A fost executată din bronz, prin
turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,55 cm; l = 1,86 cm; MINAC inv. 48.967 (Pl. VI/33, Pl.
VII/33).
Piese asemănătoare sunt cunoscute la Nadarova129 și în colecția muzeului din Varna130 (secolul X - începutul secolului XI), împreună cu modele din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)131.
34. Aplică cordiformă cu decor geometric redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,76 cm; l = 1,76 cm; MINAC inv. 49.012 (Pl.
VI34/, Pl. VII/34).
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Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. LII/668.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 61 tipul X/varianta 4a, p. 125, p. 215, pl. XXIV/427-429, p. 216, pl. XXV/430.
Bonev, Dončeva, 2011, p. 119, p. 222-224 nr. 450-463 și 469-470, p. 287, pl. XLV/450-463, 469-470.
Iotov, Atanasov 1998, p. 109, p. 313, pl. CXIV/440.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 64 tipul X/varianta 8a, p. 125, p. 217, pl. XXVI/457-459.
Diaconu, Vîlceanu 1972, p. 154-155, fig. 62/5.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. L/673.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106.
Atanasov 1985, p. 130, pl. I/3.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 64-65 tipul X/varianta 10b, p. 125, p. 218, pl. XXVII/473-479.
Dončeva-Petkova, Ninov, Parușev 1999, p. 106, pl. L/674.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 64-65 tipul X/varianta 10a, p. 125, p. 218, pl. XXVII/464-472.
Abyzova, Rjbceva 2008, p. 312, fig. 1/39.
Pletnov, Pavlova 1994-1995, p. 66 tipul X/varianta 15, p. 125, p. 220, pl. XXIX/498.
Pletnov 2004, p. 229, pl. 1/14.
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Analogii pentru această piesă găsim la Skala132 (sfârșitul secolului X - începutul secolului XI), Odărci133 (secolele IX-X) și în colecția muzeului din Varna134 (secolul al X-lea p.Chr.).
35. Aplică cordiformă mică cu decor geometric redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,4 cm; l = 1,2 cm; MINAC inv. 48.974 (Pl.
VI/35, Pl. VII/35).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Odărci135 (secolele IX-XI), alte câteva aflându-se în colecția muzeului din Varna136 (secolul al X-lea p.Chr.), ca și modele din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)137. Acest tip de
aplică se producea în centrul de la Novosel138 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).
36. Aplică cordiformă mică cu decor geometric redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,36 cm; l = 1,16 cm; MINAC inv. 49.019 (Pl.
VI/36, Pl. VII/36).
A se vedea analogiile de la piesa anterioară.
37. Aplică cordiformă lungă cu decor geometric redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,4 cm; l = 1,65 cm; MINAC inv. 49.013 (Pl.
VI/37, Pl. VII/37).
Astfel de piese au fost descoperite la Pliska139 (în strat cu ceramică din secolul al X-lea p.Chr.), altele, provenind din nord-estul Bulgariei, se află în colecția muzeului din Varna140 (secolul al X-lea p.Chr.), ca și modele
din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)141. Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel142 (secolul X prima jumătate a secolului XI).
38. Aplică cordiformă lungă cu decor geometric redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere: Î = 2,4 cm; l = 1,74 cm; MINAC inv. 48.989 (Pl.
VI/38, Pl. VII/38).
A se vedea analogiile de la piesa anterioară.
39. Aplică cordiformă cu decor în formă de crin redat în relief și doi bulbi spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,25 cm; l = 2,12 cm; MINAC inv. 49.005
(Pl. VI/39, Pl. VII/39).
Cele mai apropiate analogii pentru această piesă, ca formă, tehnică și decor, le-am găsit în colecția muzeului din Varna143 (secolul al X-lea p.Chr.).
40. Aplică cordiformă cu decor în formă de crin redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din
bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere: Î = 2,24; l = 1,94 cm; MINAC inv. 49.014 (Pl. VI/40,
Pl. VII/40).
Piesa are analogii în descoperirile de la Srediŝe144 (veacurile IX-X), Echimăuți145 (sfârșitul secolului IX - începutul secolului XI) și în colecția muzeului din Varna146 (secolul al X-lea p.Chr.). Astfel de descoperiri sunt
cunoscute și în Ungaria și Ukraina147.

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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41. Aplică cordiformă lungă cu decor geometric redat în relief și trei bulbi spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,42 cm; l = 1,72 cm; MINAC inv. 48.976
(Pl. VI/41, Pl. VII/41).
O piesă identică se află în colecția muzeului din Varna148 (secolul al X-lea p.Chr.).
42. Aplică cordiformă lungă cu decor geometric redat în relief și trei bulbi spre exterior. A fost executată
din bronz, prin turnare, iar pe spate avea două nituri de prindere (unul este rupt): Î = 2,58 cm; l = 1,74 cm; MINAC inv. 49.029 (Pl. VI/42, Pl. VII/42).
A se vedea analogiile de la piesa anterioară.
43. Aplică cordiformă mică decorată cu motive geometrice înscrise într-un chenar, toate redate în relief, și
cu doi bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate avea două nituri de prindere
(unul este rupt): Î = 1,57 cm; l = 1,4 cm; MINAC inv. 46.688 (Pl. VI/43, Pl. VII/43).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Veliki Preslav149 (secolul al X-lea p.Chr.), altele aflându-se în
colecția muzeului din Varna150 (secolul al X-lea p.Chr.), împreună cu modele din plumb (secolul al X-lea
p.Chr.)151. Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel152 (secolul X - prima jumătate a secolului
XI) .
44. Aplică cordiformă cu decor vegetal, ca un ciorchine de strugure, redat în relief, bordură întreruptă în
partea superioară și trei bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două
nituri de prindere: Î = 1,6 cm; l = 1,68 cm; MINAC inv. 49.023 (Pl. VI/44, Pl. VII/44).
Analogii pentru această piesă cunoaștem în descoperirile de la Păcuiul lui Soare153 (secolul al XI-lea p.Chr.)
și Odărci154 (secolele IX-XI), precum și în colecțiile muzeelor din Varna, Dobrič, Šumen și Tărgoviŝe155 (secolul
al X-lea p.Chr.).
45. Aplică cordiformă lată cu decor vegetal, floral, redat în relief, bordură plată și un bulb spre exterior. A
fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,6 cm; l = 2,2 cm; MINAC
inv. 49.003 (Pl. VI/45, Pl. VII/45).
Cele mai apropiate analogii pentru această piesă, ca formă, tehnică și decor, le găsim în colecția muzeului
din Varna156 (secolul al X-lea p.Chr.) și la Novosel157 (secolul X - prima jumătate a secolului XI), unde se și
produceau.
46. Aplică cordiformă lungă cu decor vegetal (probabil trei flori) redat în relief și un bulb spre exterior. A
fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,5, dar este îndoită; l = 1,95
cm; MINAC inv. 48.984 (Pl. VI/46, Pl. VII/46).
O analogie exactă nu am găsit pentru această piesă. Unele asemănări, ca formă și stil decorativ, se găsesc la
câteva piese aflate în colecția muzeului din Varna158 (secolul al X-lea p.Chr.).
47. Aplică cordiformă lungă cu decor vegetal (probabil trei flori) redat în relief și doi bulbi spre exterior. A
fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 2,8 cm; l = 1,46 cm, l = 1,95
cm; MINAC inv. 49.035 (Pl. VI47/, Pl. VII/47).
Piese asemănătoare cu această aplică se află în colecția muzeului din Varna159 (secolul al X-lea p.Chr.).
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48. Aplică cordiformă lată cu decor vegetal (probabil trei flori) redat în relief și un bulb spre exterior. A fost
executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are două nituri de prindere: Î = 1,68 cm; l = 2,46 cm; MINAC inv.
49.028 (Pl. VI48/, Pl. VII/48).
Analogii pentru această piesă găsim la Odărci160 (secolele IX-XI) și în colecția muzeului din Varna161 (secolul al X-lea p.Chr.).
49. Aplică cordiformă lată, ajurată, cu decor vegetal (probabil trei flori) redat în relief și doi bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere: Î = 2,06 cm; l = 2,55 cm;
MINAC inv. 49.022 (Pl. VI49/, Pl. VII/49).
Analogii pentru această piesă găsim în colecția muzeului din Varna162 (secolul al X-lea p.Chr.), alături de
modele din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)163, și la Novosel (secolul X - prima jumătate a secolului XI)164.
50. Aplică cordiformă cu decor vegetal redat în relief și un bulb spre exterior. A fost executată din bronz,
prin turnare, iar pe spate are două agățători de prindere: Î = 1,45 cm; l = 1,7 cm; MINAC inv. 49.020 (Pl. VI/50,
Pl. VII/50).
Piese similare se cunosc în colecția muzeului din Varna165 (secolul al X-lea p.Chr.) și la Novosel166 (secolul
X - prima jumătate a secolului XI).
51. Aplică cordiformă cu decor geometric redat în relief și doi bulbi spre exterior, unul cu interiorul ușor
adâncit. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere: Î = 2,07 cm; l = 1,44
cm; MINAC inv. 49.025 (Pl. VI/51, Pl. VII/51).
După formă și decor, unele analogii se pot face cu modele din plumb și piese descoperite în atelierele de la
Zlatar167 (secolul al X-lea p.Chr.) și în cele de la Novosel168 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).
52. Aplică cordiformă cu decor vegetal, probabil patru frunze, redat în relief, un mic romb adâncit, bordură crestată și doi bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei nituri de
prindere: Î = 1,85 cm; l = 1,58 cm; MINAC inv. 49.015 (Pl. VI/52, Pl. VII/52).
O analogie exactă nu am găsit acestei piese. După formă și bordura crestată se apropie de unele aplici descoperite la Veliki Preslav 169 (secolul IX - începutul secolului X), ca și de unele piese și modele de la Novosel170
(secolul X - prima jumătate a secolului XI).
53.Aplică cordiformă înaltă cu aspect de scut, cu tăietură cordiformă la bază flancată de doi spini, bordură
întoarsă, ușor crestată și trei bulbi spre exterior. În partea centrală a piesei, mai pronunțată, se află un medalion nedecorat, delimitat de un chenar perlat. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are trei
nituri de prindere: Î = 1,96 cm; l = 1,8 cm; MINAC inv. 48.971 (Pl. VI/53, Pl. VII/53).
Analogii pentru această piesă găsim la Skala171 (secolului X - primele decenii ale secolului XI), unde un
exemplar a fost descoperit într-un bordei împreună cu follis anonim clasa A2, la Preslav172 (secolele IX-X) și în
colecția muzeului din Varna173 (secolul al X-lea p.Chr.). Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel174 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).
54. Aplică cordiformă înaltă cu aspect de scut, cu tăietură cordiformă la bază flancată de doi spini, bordură
întoarsă, ușor crestată și trei bulbi spre exterior, cu adâncituri în mijloc. În partea centrală a piesei, mai pro-
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nunțată, se află un decor geometric redat în relief și delimitat de un chenar perlat. A fost executată din bronz,
prin turnare, iar pe spate are trei nituri de prindere: Î = 2,05 cm; l = 1,7 cm; MINAC inv. 49.000 (Pl. VI/54, Pl.
VII/54).
Analogii pentru această piesă găsim în colecția muzeului din Varna175 (secolul al X-lea p.Chr.), dar și cu
piesele din argint de la Bădragii Vechi176 (secolele X-XI). Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel177 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).
55. Aplică cordiformă, cu aspect de scut, cu medalion central profilat încadrat de un chenar perlat, cu
bordura întoarsă formând opt bulbi spre exterior. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate a avut
trei nituri de prindere (se mai păstrează două): Î = 1,5 cm; l = 1,7 cm; MINAC inv. 46.685 (Pl. VI/55, Pl. VII/55).
Piese similare se cunosc la Alba Iulia178 (secolele X-XI), Skala179 (secolului X - primele decenii ale secolului
XI), la Bădragii Vechi180 (secolele X-XI), dar și în colecția muzeului din Varna181 (secolul al X-lea p.Chr.), unde
se află și modele din plumb (secolul al X-lea p.Chr.)182. Acest tip de aplică se producea în centrul de la Novosel
(secolul X - prima jumătate a secolului XI)183.
56. Aplică în formă de clepsidră decorată cu motiv vegetal redat în relief și cu bordura crestată. A fost executată din bronz, prin turnare, iar pe spate are patru nituri de prindere: L = 2,35 cm; l = 1,9 cm; MINAC inv.
48.972 (Pl. VI/56, Pl. VII/56).
Piesa pare singulară în descoperiri și nu dispunem de analogii cât mai apropiate pentru ea. Unele asemănări, ca formă, pot fi făcute cu un tipar mai timpuriu descoperit la Felnac184 (secolele IV-VII), în mormântul de
orfevru.
Capete de curea
57. Limbă de curea fragmentară cu formă dreptunghiulară, având un capăt traforat spre interiorul piesei.
Pe avers prezintă motive fitomorfe redate în relief, plasate într-un chenar compus din două linii reliefate, una
dreaptă subțire și una perlată, care conturează totodată marginile piesei. Pe revers păstrează două din niturile
de prindere. A fost executată din bronz, prin turnare: L păstrată = 2,6 cm; l = 1,9 cm; MINAC inv. 48.982 (Pl.
VIII/1).
Piesa prezintă unele analogii cu exemplare aflate în colecțiile muzeelor din Constanța185 (secolul X - începutul secolului XI) și Varna186 (secolul IX - debutul secolului XI), precum și în descoperirile de la Pliska187 (a
doua jumătate a secolului X - începutul secolului XI) și Skala188 (secolului X - începutul secolului XI).
58. Limbă de curea fragmentară cu formă dreptunghiulară, cu un capăt mai ascuțit. Aversul acesteia a fost
decorat cu motive cordiforme în relief, prinse între ele și încadrate de un chenar dispus spre marginea piesei.
Pe revers păstrează urma unuia din niturile de prindere. A fost executată din bronz, prin turnare: L păstrată =
2,22 cm; l =1,1 cm; MINAC inv. 48.996 (Pl. VIII/2).
Piese asemănătoare, ca formă și ornament, se află în colecțiile muzeelor din Constanța189 (secolele IX-X)) și
Varna190 (secolele IX-X).
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59. Limbă de curea cu formă dreptunghiulară, având un capăt rotunjit și unul traforat spre interiorul piesei. Pe avers prezintă motive fitomorfe incizate plasate într-un chenar zimțat spre exterior. Pe revers se păstrează urmele a trei nituri de prindere. A fost executată din bronz, prin turnare: L = 3,63 cm; l = 1 cm; MINAC
inv. 48.993 (Pl. VIII/3).
Piesa are analogii în colecțiile muzeelor din Šumen și Preslav191 (secolele IX-X) .
60. Limbă de curea fragmentară cu formă dreptunghiulară cu vârful rotunjit. Ambele fețe ale piesei sunt
drepte, fără decor, pe una observându-se greu urma unui nit de prindere. A fost executată din bronz, prin
turnare: L = 2,55 cm; l = 1,3 cm; MINAC inv. 46.699 (Pl. VIII/4).
Piesa are analogii în centrul de producție de la Novosel192 (secolul X - prima jumătate a secolului XI).
Cruciuliță
61. Reversul fragmentar al unei cruciulițe relicvar pe care a fost redată, în relief, Maica Domnului orantă.
Se păstrează partea inferioară cu pliurile veșmintelor. A fost executată din bronz, prin turnare: Î păstrată = 1,8
cm (2,24 cm cu urechile balamalei); MINAC inv. 48.978 (Pl. VIII/7).
Analogii pentru această piesă se cunosc la Srediŝe193 (secolul X - începuturile secolului IX), Odărci și Plis194
ka (secolul X - primele decenii ale secolului XI), în ultimul centru fiind descoperită împreună cu o monedă
bizantină.
Cercel
62. Cercel fragmentar cu pandantiv stelat prevăzut cu trei triunghiuri decorate cu pseudogranule, cu partea inferioară a verigii de prindere în formă de semilună, la capetele căreia se află o zonă ovoidală. Partea
lunulară are marginile reliefate și fin crestate, unite pe mijloc printr-o linie verticală, redată în același fel. Suprafața centrală a pandantivului este supraînălțată. Pe spate piesa este ușor adâncită în zona corespunzătoare
părții reliefate. A fost executat din bronz, prin turnare: gr. = 0,17 cm (0,33 cm în zona supraînălțată); MINAC
inv. 48.999 (Pl. VIII/6).
Conform tipologiei realizate de cercetătorul Dan Gh. Teodor, această piesă ar reprezenta variantă a tipului
III, care se datează începând cu sfârșitul secolului al VII și în cel următor, rareori astfel de piese fiind întâlnite
și la începutul secolului al IX-lea p.Chr.195
Cataramă
63. Cataramă de dimensiuni reduse, din bronz, cu plăcuță pentagonală cu patru perforații și belciug elipsoidal: L = 2,33 cm; l = 1,9 cm; gr. = 0,2-0,23 cm; MINAC inv. 48.977 (Pl. VIII/5).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Păcuiul lui Soare196 (prima jumătate a secolului al XI-lea p.Chr.)
și Novosel197 (secolul X - prima jumătate a secolului XI), unde se și produceau.
Verigi
64. Verigă circulară din bronz cu diametrul de 2,47 cm și grosimea de 0,25-0,28 cm; MINAC inv. 48.998 (Pl.
VIII/9).
65. Verigă circulară din bronz cu diametrul de 2,42-2,44 cm și grosimea de 0,24-0,29 cm. Pe una din fețe
prezintă un mic gol circular; MINAC inv. 48.995 (Pl. VIII/10).
66. Verigă circulară din bronz cu diametrul de 2,6 cm și grosimea de 0,25 cm; MINAC inv. 48.994 (Pl.
VIII/11).
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Cap de tindechi
67. Cap de tindechi din foaie de aramă având aspectul unui trunchi de con aplatizat, cu doi colți în partea
superioară: Î = 2,7 cm; l sus = 1,3 cm, l jos = 1,6 cm; deschidere în partea inferioară 1 cm; gr. = 0,08 cm; MINAC
inv. 49.016 (Pl. VIII/8).
Astfel de obiecte au fost descoperite la Dinogetia-Garvăn198 (secolele X-XII), Noviodunum-Isaccea199, Păcuiul lui Soare200 (sfârșitul secolului X - secolul XI) și la Skala201 (secolele X-XI).
Concluzii
Materialele medieval-timpurii din zona cetății romano-bizantine, aparțin, sub rezerva cercetărilor viitoare
(totuși cele din ultimii ani sunt reduse cantitativ, iar celelalte au fost mai mult menționate în materialele edite), secolului al X-lea și primelor decenii ale veacului al XI-lea p.Chr. Completarea unor informații mai vechi,
referitoare la bordeiul cu vatră apărut în zona extra-muros, la sud de zidul de incintă, cu date privind inventarul acestuia, care includea și ceramică arsă reducător poate permite coborârea limitei inferioare de datare202.
Existența doar a unei locuiri legată strict de procesul de demantelare a zidurilor cetății antice, în vederea
refolosirii blocurilor de piatră, poate fi infirmată în timp, după cum s-a întâmplat la Ulmetum - Pantelimonu
de Sus unde, în apropierea cetății romano-bizantine, a fost identificată o așezare, aflată în cercetare, încadrată
cronologic, în acest stadiu, între sfârșitul secolului al VIII-lea și prima parte a secolului al X-lea p.Chr.203
Locuirea de pe deal, de la 100-150 m de fortificația anexă, a existat probabil până spre primele decenii ale
secolului al XI-lea p.Chr. Cele câteva fragmente arse reducător și decorate prin tehnica lustrului descoperite
aici fac posibilă legarea acesteia de mormântul cercetat de A. Panaitescu. Eventuala locuire din zona livezii cu
duzi (numărul mic al descoperirilor ne determină să fim momentan rezervați) poate fi legată de așezarea de
pe deal, menționată anterior, asta dacă nu cumva fragmente descoperite aici provin din zona cetății.
În privința lotului majoritar de materiale, considerăm că sunt necesare unele mențiuni. Pe de o parte, trebuie să ținem seama că el provine din descoperiri fortuite, excluzându-se din start o prezentare a unui context
arheologic, după cum am arătat anterior, nici măcar a zonei. Pe de altă parte, de amalgamarea obiectelor de
perioadă romană, romano-bizantină și medieval-timpurie de către descoperitor, fapt ce face aproape imposibilă eventuala lor atribuire unor variate complexe sau posibilitatea stabilirii unor inventare funerare clar diferențiate. În această situație, după caracteristicile materialului, nu putem decât să presupunem că el provine cu
precădere dintr-o necropolă, în special piesele de metal dar și ceramică, o parte mai restrânsă putând aparține
unei eventuale așezări, referindu-ne în acest sens la capătul de tindechi, o parte a uneltelor de uz casnic și a
ceramicii.
În lotul de la Adamclisi, ceramica modelată din lut comun, mai grosier la compoziție, apare asociată cu
cea confecționată din caolin și din lut curat. Caracteristicile generale ale acesteia converg spre o datare largă
încadrată secolului al IX-lea - primei jumătăți a veacului al XI-lea p.Chr., dar prezența fragmentelor din caolin
decorate cu vopsea roșie204, procentul destul de semnificativ al ceramicii cenușii în descoperiri și asocierea celor două categorii fac posibilă restrângerea intervalului cronologic între mijlocul secolului al IX-lea și sfârșitul
secolului al X-lea p.Chr.
Fusaiolele arse reducător apar la Dinogetia în nivelurile datate în secolul al X-lea p.Chr. și în primele decenii ale celui următor205, iar cele din lut comun având părțile de înălțimi deferite (doar două exemplare, considerate excepții) la mijlocul veacului al XI-lea p.Chr.206 La Capidava, în cele două niveluri de locuire datate
în secolul al IX-lea - mijlocul veacului al XI-lea, fusaiolele au fost confecționate din lut comun, fin sau caolin,
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fiind arse oxidant sau reducător207. La Pantelimonu de Sus (sfârșitul secolului al VIII-lea și prima parte a veacului al X-lea p.Chr.)208 a fost descoperită pe podeaua unei locuințe o fusaiolă bitronconică arsă reducător,
care prezenta pe una din jumătăți șase linii scurte dispuse oblic, dar nu paralele, flancate de câte o linie în val,
incizate. În așezările de la Bucov-Rotari și Bucov-Tioca209 fusaiolele bitronconice, rotunjite sau nu, arse oxidant
sau reducător, apar în complexele din secolele VIII-X, iar un exemplar bitronconic cu părțile inegale a fost datat la sfârșitul secolului VIII p.Chr și începutul celui următor. Tot aici, în veacul al X-lea p.Chr. apar cele a căror secțiune are forma unui dreptunghi cu colțurile rotunjite, precum fusaiola roz-portocalie de la Adamclisi.
Capetele de tindechi sunt prezente, de regulă, în așezări cu o mai bună dezvoltare economică. Peste 20 de
exemplare au fost descoperite la Dinogetia-Garvăn210, unul împreună cu o monedă de bronz din timpul împăraților Vasile al II-lea - Constantin al VIII-lea, două provin de la Păcuiul lui Soare, unul de la Isaccea și 11 de la
Skala. Ele erau puse în vârful unor bețe și se fixau cu colții în marginea pânzei, cu rolul de a o păstra întinsă,
iar prezența acestora atestă folosirea războiului de țesut orizontal și, totodată, o specializare a meșteșugului211.
În ce privește piesele de metal, asocierea de astfel de obiecte apare de regulă în perimetrul necropolelor212,
pe un areal geografic mai larg fiind cunoscute morminte din perioada medievală timpurie din al căror inventar făceau parte și peste 20 de astfel de piese. În lipsa contextului arheologic s-a procedat pentru încadrarea lor
cronologică la găsirea de analogii. Acolo unde acestea nu au putut fi documentate, trimiterile au fost determinate conform unor asemănări de formă, tehnică și decor.
Obiectele mici neferoase sau din metal cu rol decorativ (în special aplicele) au fost larg răspândite de la
sfârșitul secolului al IX-lea până în veacul al XI-lea p.Chr., atât în nordul Peninsulei Balcanice, cât și pe o arie
geografică mult mai largă. Folosite pentru împodobirea hainelor, a curelelor, genților, tolbelor, tecilor de sabie
sau chiar pentru harnașament213, se pare că ele au reprezentat inițial un însemn de distincție pentru luptător
(simbol ca rang militar), pentru ca în timp să ajungă să definească un anumit statut social (simbol al prosperității și al funcției)214. După studierea unor loturi mai mari, s-a ajuns la concluzia că centurile ornamentate cu
aplice nu pot fi atribuite doar unor grupe de populație, ele fiind purtate în perioada respectivă și în Imperiul
bizantin, constatându-se totodată că piese ce fuseseră inițial alocate strict unei populații au avut o răspândire
mult mai largă215. La o analiză amănunțită se pot face anumite diferențieri pe zone, constatându-se totodată și
caracteristici comune sau spații de „tranziție” între acestea, unde se întrepătrund.
Piesele descoperite lângă Adamclisi reprezintă în cea mai mare parte ornamente pentru curea. Două dintre acestea, nr. 9 și nr. 50, se pare că erau pentru îmbrăcăminte, perforațiile celei dintâi și agățătorile celeilalte
ajutând la fixarea lor prin coasere pe un suport textil, pe când niturile celorlalte serveau cu precădere la prinderea pe suport din piele216. Aplica de la nr. 27 cu perforație în partea inferioară și două nituri de prindere
pe spate poate reprezenta jumătatea superioară de la o piesă dublă, tip considerat podoabă tipic feminină,
folosită pentru împodobirea cămășilor217. Tot pentru înfrumusețarea elementelor de vestimentație feminină
puteau fi folosite și aplicele circulare de la nr. 3-8 din catalog, piese asemănătoare fiind găsite în morminte
uneori în partea superioară a craniului, sau pentru genți218. Aplica ajurată descoperită la Pernik, asemănătoare
cu cea de la nr. 14 din catalog, a fost considerată ornament pentru harnașament219. Totuși, în colecția muzeului
din Varna se află un set întreg pentru curea compus din astfel de piese220. Aplica de la nr. 56 din catalog pare
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singulară în descoperiri și nu dispunem de analogii cât mai apropiate pentru ea. Nu excludem posibilitatea ca
aceasta să nu aparțină perioadei medieval-timpurii, totuși unele trăsături par a o include acesteia.
Popularitatea curelelor decorate a determinat apariția unor centre specializate în producerea ornamentelor
pentru ele. Trei dintre acestea sunt cunoscute în vecinătatea Preslavului, la aproximativ 125 km sud-vest de
Adamclisi, existența altora fiind presupusă, pe baza a numeroase descoperiri de modele din plumb și piese
nefinite, pentru nord-estul Bulgariei221. În vecinătatea capitalei Primului țarat bulgar funcționau de la sfârșitul
secolului al IX-lea și încă în prima jumătate a veacului al XI-lea p.Chr. mai multe ateliere în care se produceau
obiecte mici în general din bronz, o parte placate cu argint sau cositor. Activitatea acestora se desfășura în centrele de la Nadarevo, Zlatar și Novosel,222 descoperirile de aici indicând tehnici variate pe care le aveau meșterii locali și un grad ridicat de organizare a metalurgiei bulgărești în această perioadă, în speță a producției de
bijuterii223. Spre exemplu, centrul de producție de la Novosel224 era format din structuri relativ independente,
având mai multe ateliere cu plan și funcții similare. Fiecare atelier avea între trei și cinci unități cu suprafața
de 4-6 m. Majoritatea acestora prezintă mai multe faze de locuire, cu poziționare ușor diferită între ele și, uneori, chiar cu specializare diferită. În atelierele de aici, funcționabile în secolul al X-lea, poate și la finalul celui
anterior, și cu activitate mult sporită în perioada anilor 1030-1040, se produceau ornamente de curea (aplice,
limbi de curea, catarame), diverse accesorii (cercei, inele, butoni, pandantivi), obiecte de cult (cruci, medalioane, catarame pentru cărți), fusaiole, ștampile și vârfuri de săgeți225.
Mai mult de jumătate dintre piesele descoperite lângă Adamclisi își găsesc analogii la Novosel (aplice,
limbă de curea, catarame, cruciuliță), Zlatar (aplice) sau în lotul modelelor din plumb provenit din nord-estul
Bulgariei și aflat în colecția muzeului din Varna (aplice), după cum reiese și din prezentările făcute în catalogul de mai sus. Acestea sunt produse ale meșterilor bulgari, din centrele cunoscute sau din altele. Sunt și câteva piese singulare în descoperiri pentru care nu au fost găsite analogii exacte, sugerându-se încadrări conform
unor asemănări de formă, tehnică și decor, după cum menționam anterior. Este posibil ca o parte a acestora să
reprezinte „variante de tranziție”226 între modele sau produse ale unor ateliere mai îndepărtate.
Oricât ar fi de tentant, este dificil a postula acum dacă pe dealurile de lângă Adamclisi exista în evul mediu
timpuriu una sau mai multe așezări, respectiv necropole. Larg, piesele din lotul respectiv, coroborate și cu ceramica, aparțin celei de a doua jumătăți a secolului al IX-lea și primei părți a secolului al XI-lea p.Chr. Pentru
unele dintre ele această încadrare cronologică poate fi restrânsă, după cum reiese din datele oferite în catalog
sau din prezentarea materialului ceramic. Posibilitatea existenței în zonă a unor așezări anterioare sau posterioare intervalului cronologic menționat, nu este exclusă, fapt de altfel sugerat de unele descoperiri menționate
mai sus (spre exemplu, mormântul din actuala vatră a satului sau piesele monetare).
Noile descoperiri de la Adamclisi completează datele existente pentru teritoriul dobrogean în evul mediu timpuriu, iar prin lotul semnificativ de obiecte de decor, probabil cel mai mare descoperit până acum în
sud-estul țării, diversifică tipurile și variantele cunoscute, oferind totodată informații prețioase, cu aport important în conturarea imaginii zonei în această perioadă.
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Early medieval archaeological benchmarks in Adamclisi area (Constanța County)
(Abstract)
In this study the authors presents all early medieval discoveries that are known until now at Adamclisi
and surrounding villages of published materials, to which are added new information’s from the archeological research made in this area in the last years.
Over Time, in the Roman-Byzantine fortress, the archeological research revealed proves of early medieval
inhabitation in most of the sectors. The most significant is a cottage found in the south-west sector, in the extramuros area, at 16 m of the precinct wall, with numerous ceramic materials, but unfortunately unpublished.
Other profess are ceramic fragments discovered especially in the dismantling level, small buckles (clasps for
books or shoes), spearhead and two iron arrows.
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Early medieval materials from the area of the Roman-Byzantine fortress, belongs, under the reserve of future researches, to the 10th century and first decades of 11th century A.D. In the point called “Fortified annex”
was identified the existence of level specific to this period, dated in 10th-11th century A.D.
One of the points with early medieval findings near the Roman-Byzantine fortress is at approximately
100-150 m south-east from the fortified annex (10th-11th centuries). From here, in the last ear, during a surface
research, on a radius of approximately 50 m, were gathered 39 pottery fragments, a sandstone, a brick with
two grooves from sharpening bone objects, another with a form of a weight, but non-perforated, and a strong
blunt stone in the middle, probably used as a basis for a rub.
A possible necropolis close to the city and the area presented above is suggested by a fortuitous discovery,
made three decades ago, of an inhumation grave, on a private propriety from the urban area of Adamclisi,
dated in the first half of 9th century A.D. Another (?) possible necropolis, but an incineration one, dated in
10th century A.D., is mentioned at approximately 5 km east-south-east of Adamclisi. From fortuitous findings
come also four monetary pieces. Early medieval specific materials appear also in Zorile and Şipotele, villages
which administratively belongs to Adamclisi.
At these information’s, a series or fortuitous findings occasioned us to analyze of early medieval problem
at Adamclisi from a much richer perspective of archeological artifacts specific to this period. Thus, during
2007 and in the next two years, in the entire area, in the entire area between Adamclisi, Abrud and Hațeg
(which administratively belong to Adamclisi), part of the terrains designated for agricultural work suﬀered
a series of anthropic interventions preparing the land for crops such as fruit growing and wine growing. In
the fall of 2008, with the occasion of the presence for systematic research from Adamclisi, we received in
two batches, several artifacts specific to Roman-Byzantine and early medieval period gathered by one of the
seasonal workers, from the respective area. With this occasion we found out about the fortuitous discovery
of ceramic material, various metal and bone objects (civil and military), osteological remains etc. After a preliminary analyze of the respective batch we found that the overwhelming majority of them belong to the early
medieval period.
From those materials we mention 103 pottery fragments (oxidant and reductand burned), six spindle
whorls, a bone pusher, a fragmentary sandstone, a silex core and 67 metal pieces (representing 56 apliques, 4
belt tongs, a small cross, an earring, a buckle, three rings and a piece of the weaving loom, all detailed in the
catalog).
More than half of the pieces discovered near Adamclisi have analogies in the centers of production from
Novosel (apliques, belt thongs, buckles, small cross) and Zlatar (apliques), respective in the batch of lead
molds from north-east of Bulgaria which are in the collection of Varna museum (apliques), as evident from
the presentations made in the catalog. These are made by Bulgarians craftsman’s, in the known or others centers. There are also some pieces to which we didn’t found any exact analogies, but which have some similarity’s regarding the form, technique and decoration. It’s possible that part of these “transition variant” between
models or products of more distant workshops. The piece no. 56 we are not sure if it belongs to early medieval
period.
Widely, the metal pieces, corroborated with ceramics, belong to the second half of 9th century-first part of
th
11 century A.D. For some of them this chronology may be restricted, as evidenced by the data provided in
the catalog or the presentation of ceramic material.
The new findings from Adamclisi complete the existent know data for the dobroudjan territory in early
medieval period, and through this representative batch of decoration objects, probably the biggest discovered
until now in the south-east of the country, diversify known types and variants, while providing valuable information with important contribution in shaping the image of the area at this time.
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Planşa I. 1. Poziţia administrativă a localităţii Adamclisi; 2. Descoperiri medievale timpurii în zona cetăţii romano-bizantine Tropaeum Traiani.
Plate I. 1. The administrative position of Adamclisi; 2. Early medieval discoveries in the area of Roman-Byzantine fortress from Tropaeum Traiani.

189

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa II. Materiale descoperite în intramuros (sector C1).
Plate II. Materials discovered in the intramuros area (sector C1).
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Planşa III. 1-19. Materiale descoperite la 100-180 m de fortificaţia anexă; 20-21. Mormântul de înhumaţie (după Panaitescu 1985); 22-26. Fragmente ceramice din zona livezii.
Plate III. 1-19. Materials discovered at 100-150 m from the fortified annex; 20-21. The inhumation grave (apud Panaitescu 1985); 22-26. Ceramic fragments from orchard area.

191

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa IV. Ceramică descoperită pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi.
Plate IV. Ceramic discovered in the administrative territory of Adamclisi.
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Planşa V. Ceramică descoperită pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi.
Plate V. Ceramic discovered in the administrative territory of Adamclisi.
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Planşa VI. Aplici descoperite pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi.
Plate VI. Apliques discovered in the administrative territory of Adamclisi.
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Planşa VII. Aplici descoperite pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi.
Plate VII. Apliques discovered in the administrative territory of Adamclisi.
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Planşa VIII. Piese arheologice descoperite pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi.
Plate VIII. Archeological pieces discovered in the administrative territory of Adamclisi.
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Crucea-relicvar (engolpion) de la Herina

George G. MARINESCU

Cuvinte cheie: Transilvania, Medieval timpuriu, creștinism, ortodox, cnezate rusești, engolpion, cruce-relicvar.
Keywords: Transylvania, early medieval, Christianity, Orthodox, Russian duchies, cross-reliquary, encolpion.

În Transilvania de nord-est epoca medievală timpurie reprezintă o etapă istorică, în general puțin cunoscută, ajungând până în prezent foarte puține mărturii istorice, ce permit doar într-o mică măsură schițarea
unei imagini asupra acestei perioade. O sursă de importanță majoră, capabilă prin caracterul său să aducă noi
informații, atât în stadiul actual al cercetării cât și în viitor, o reprezintă descoperirile arheologice, provenite
din descoperiri întâmplătoare și mai ales, cele din cercetări sistematice. Valoarea acestui izvor istoric este cu
atât mai importantă, în condițiile în care alte surse importante, cum ar fi cele scrise-documentare sau legate
de arhitectura ecleziastică, în mare măsură sunt cunoscute, informația oferită de ele fiind studiată, preluată și
integrată în discursul științific, ca un „bun” deja câștigat și unanim acceptat.
O astfel de piesă arheologică este o cruce-relicvar descoperită întâmplător, în toamna anului 2013, în perimetrul localității Herina (com. Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud), mai precis într-o zonă înaltă de pe
Dealul Făgetului numit popular Hagău, aflat la circa doi kilometri nord de biserica evanghelică din localitate1
(fig. 1).

Fig. 1. Localitatea Herina cu locul descoperirii şi amplasamentul bisericii evanghelice
/ Herina village with the place of discovery and the location of the Lutheran Church.

1

Pe această cale dorim să-i mulțumim domnului Sârbu Dragoș Nicolae și să ne exprimăm încă o dată satisfacția, că o
astfel de piesă, de o mare valoare istorică, artistică și spirituală a fost donată și îmbogățește colecțiile muzeului bistrițean.
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Din informațiile descoperitorului, piesa a fost găsită cu ajutorul unui detector de metale, la adâncimea de
cca. 20-30 cm, sub niște pietre care constituiau structura unei poteci înguste din pădure. Acest loc este plasat
intermediar în apropierea unui vechi drum care făcea legătura între satul Herina și salinele de la Sărățel-Domnești și de acolo mai departe cu orașul Bistrița.
Descriere: cruce pectorală lucrată din bronz, prin turnare în tipare bivalve diferite, dintr-un bronz de bună
calitate, după cum o arată patina nobilă, de culoare verde închis. Păstrată întreagă, într-o stare bună de conservare, prezintă doar o mică lovitură pe una din fețe, produsă involuntar în momentul descoperirii2. Este compusă din două jumătăți egale, în formă de cruce de tipul celor cu brațul inferior mai lung decât celelalte trei care
sunt egale, capetele brațelor sunt rotunjite cu mici butoni dispuși simetric, în timp ce marginea este ușor înălțată și ornamentată cu crestături pe întregul contur. Închiderea celor două componente care alcătuiau crucea
propriu-zisă, se realiza printr-un sistem tip balama, care consta din două urechiușe de formă inelară, perforate
central, plasate pe revers la capetele brațului vertical și câte o urechiușă la capetele brațului vertical de pe avers.
În momentul închiderii urechiușa de pe avers intră între cele două de pe revers, deschiderea fiind realizată prin
partea superioară, în timp ce balamaua de jos este fixă, prevăzută cu un nit (pl. 1/2a-b).În partea superioară este
piesa mobilă de prindere, de formă paralelipipedică lucrată din bronz având un ornament geometric, fațetată
cu un motiv central în formă de romb, circulară în secțiune și prevăzută la capătul inferior cu două urechiușe
perforate (pl. 1/1c, 2, 2/1c). Partea superioară a crucii, care cuprinde cele cinci urechiușe inelare aliniate care se
întrepătrund, se blochează printr-un mic cui de sârmă din fier, păstrat. La interior cele două cruci nu sunt ornamentate având o formă adâncită realizată direct prin procesul de turnare. Prin suprapunerea celor două cruci,
se obține un mic spațiu interior care permite păstrarea unor obiecte mărunte (pl. 1/2b, 2/2a-b).
Aversul are în partea centrală reprezentarea realistă în relief a imaginii lui Iisus Hristos, răstignit, redat în
poziție frontală, cu capul ușor aplecat spre dreapta, corpul plasat pe brațul vertical în timp ce mâinile ușor îndoite din cot se întind pe părțile orizontale ale crucii (pl. 1/1a, 2/1a). Mântuitorul este reprezentat cu nimbul cruciger, având barbă și păr lung care-i cade pe umărul stâng. În partea superioară a corpului este redat dezbrăcat
așa cum apare în toată iconografia răstignirii, dar se remarcă o accentuare în relief a unor elemente anatomice,
fiind scoase în evidenţă coastele arcuite şi coşul pieptului3. În partea inferioară este îmbrăcat sumar, cu un perizom care acoperă bazinul și coapsele. Picioarele, dintre care cel drept ușor îndoit din genunchi, sunt desculțe,
cu călcâiele apropiate și cu labele spre exterior, sunt sprijinite pe un suppedaneum. La capetele celor trei brațe, în
dreptul mâinilor și deasupra capului, se află trei medalioane rotunde în care sunt reprezentate în relief deosebit
de expresiv și cu mult rafinament busturile a trei sfinți. În partea superioară este redat bustul unui sfânt cu barbă, înveșmântat în haine preoțești având vizibilă pe piept o cruce cu brațele egale. La capetele brațului orizontal
al crucii sunt două medalioane în relief: unul o reprezintă pe Maica Domnului cu nimb, înveșmântată cu un văl
lung cu falduri, așezat pe cap și umeri, cu mâna dreaptă pe piept în timp ce stânga este ridicată spre tâmplă și
un altul care redă un bust de sfânt cu barbă dar fără nimb, cu mâna dreaptă așezată pe creștet. Pe suprafața crucii se pot observa scurte inscripții incizate cu litere grecești și chirilice, unele fiind mai puțin lizibile (pl. 2/1a). În
cele ce urmează vom evidenția doar literele care se observă, urmând ca descifrarea și explicația lor să fie făcută
ulterior. Deasupra capului Mântuitorului apare inscripția ІС XC suprapusă de simbolul ~, în timp ce pe brațul
orizontal al crucii, de-o parte și alta a mâinilor lui Iisus apar scurte inscripții. Deasupra mâinii drepte apar două
litere în ligatură

, iar dedesubt se disting clar

le. Deasupra mâinii stângi apar mai multe semne

2

3

și încă două litere

neglijent executate și mai puțin vizibin

iar dedesubt, mai greu vizibil sunt trei litere

dintre

Piesa a fost restaurată în laboratorul muzeului din Bistrița de colegul Mihalca Teodor, care ne-a furnizat și câteva date
privind acest proces, colaborare pentru care-i mulțumim și pe această cale. Starea fizică generală a piesei este bună,
prezintă o patină nobilă formată din oxid de cupru, testul din camera de umiditate fiind negativ. În urma procesului
de restaurare-conservare, s-a decis păstrarea patinei nobile, stabilizarea punctelor de cloruri prin tratamente și uniformizarea piesei prin integrare cromatică cu pigment natural dizolvat în incral 44, cât mai aproape de culoarea patinei
originale.
* Desenele și prelucrarea grafică au fost realizate de colega Ilieș Andreea, pentru care-i mulțumim pe această cale.
O altă posibilitate de interpretare a coastelor scoase mult în evidenţă sub forma unor linii arcuite în relief, identice ca mod
de execuţie cu veşmântul de pe coapse şi mai ales prezenţa piesei centrale de formă circulară asemănătoare unei „fibule”,ar
putea să sugereze existenţa unui veşmânt prins în zona plexului astfel încât abdomenul și pieptul să rămână libere.
* Abrevieri: Lt. = lungime totală; l = lățime; g = grosime; Gt. = greutate totală; CMBN = Complexul Muzeal BistrițaNăsăud; nr. inv. = număr de inventar.
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care se disting mai clar prima și ultima. În cadrul medalionului superior, în dreapta sfântului apar incizate
două litere suprapuse
. În partea stângă inferioară a trupului Mântuitorului, dispuse pe vertical, una sub
alta, se disting destul de bine mai multe litere incizate de dimensiuni diferite
.
Reversul are în partea centrală pe brațul vertical, imaginea în relief a Sfintei Maria cu Pruncul Sfânt aflat în
mâna stângă (pl. 1/1b, 2/1b). Maica Domnului este reprezentată purtând un veșmânt lung care acoperă complet trupul Mamphorium, atât ea cât și pruncul Iisus având nimb. În extremitățile brațelor sunt reprezentate, în
medalioane busturile a trei sfinți, redați cu barbă și veșminte preoțești. De o parte și de alta a Sfintei Maria, în
câmpul central, se observă litere incizate (pl. 2/1b). În partea dreaptă superioară a Maicii Domnului apare inscripția IC separată prin semnul ~ de literele plasate dedesubt, în timp ce în partea stângă se observă literele
XC care suprapun două semne mai puțin clare așezat orizontal și o altă literă sub ea
de abia schițată. În
interiorul medalionului superior de pe brațul vertical, în stânga sfântului, puțin lizibil se observă un semn .
Dimensiuni: Lt. cruce închisă cu piesa de suspendare = 113,20 mm; Lt. cruce închisă fără piesa de suspendare = 96,20 mm; Lt. cruce deschisă cu piesa de suspendare = 206 mm; lmax. cruce = 69,15 mm; g. cruce închisă
aprox. = 12,32 mm; g. bordură interioară aprox. = 1,8 mm; piesa de suspendare = 24,01 x 16,67 x 6,80 mm;
Gt. = 93 g; CMBN nr. inv. 23596.
Acest tip de piesă de cult este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de cruce dublă-relicvar
sau engolpion (encolpion)4. Tipul acesta de cruce reprezintă un ansamblu alcătuit din două părți, de dimensiuni
egale, lucrate în special din bronz, rar din alt metal5, cu două fețe diferite prinse una de cealaltă prin balamale
situate la extremitățile brațului vertical. În partea superioară a brațului vertical este plasat butonul-agățător
care poate fi de formă paralelipipedică sau a două trunchiuri de con lipite, prin care se trecea șnurul, piesa
fiind purtată pe piept, de unde și denumirea de cruci-duble pectorale. Cele două jumătăți au reprezentări numai pe fețe, interiorul este neornamentat și adâncit direct din turnare, încât permite prin suprapunerea celor
două cruci perechi, obținerea unui mic spațiu interior închis prin cele două balamale. Scopul inițial al acestor
piese, de unde și denumirea de cruce-relicvar, era ca în interiorul lor să se păstreze diverse relicve, cu semnificație cultică creștină, precum mici bucăți de lemn considerate ca provenind din crucea pe care a fost răstignit
Hristos, mostre din veșmintele stropite cu sânge ale unor martiri, fragmente de moaște sau relicve aparținând
unor persoane sanctificate sau ale unor martiri ai creștinismului.
În cadrul acestor obiecte de artă creștină specifice prozelitismului ortodox există două mari categorii, cu
diferențe cronologice și stilistice: engolpioane bizantine și engolpioane vechi-rusești sau kieviene.
Originare din spațiul syro-palestinian, cu precădere de la Locurile Sfinte și din arealul învecinat, primele
exemplare de cruci-relicvar de felul celor cu figuri incizate provin încă din secolele VI-VII, în timp ce primele
astfel de cruci cu decor în relief se datează în secolele VIII-IX6. Ulterior, pe filieră bizantină, prin intermediul
pelerinilor și al comerțului, ele se răspândesc pe spații vaste, mai întâi în teritoriile limitrofe Imperiului Bizantin cum sunt actualele spații ale Bulgariei și Serbiei, unde cele mai timpurii se datează încă din a doua jumătate
a secolului al IX-lea, apoi spre Ungaria7 în secolele X-XI și de aici mai departe ajungând în Moravia și Ucraina
mai ales în secolul al XI-lea. În cursul secolelor XI-XII crucile-relicvar bizantine au cea mai mare răspândire,
acum trecându-se la o adevărată producție de serie, pe lângă centrul de la Constantinopol existând și diferite
centre periferice bizantine, la care se pot adăuga și posibile ateliere locale care imită originalele8. Larga răspândire din această perioadă este și în strânsă legătură cu evenimentele politice majore, marcate în primul rând
prin revenirea graniței Imperiului Bizantin la Dunărea de Jos, în timpul împăraților Ioan I Tzimiskes (969-976)
și Vasile al II-lea (976-1025)9. Pe de altă parte, larga lor proliferare ilustrează și eforturile depuse de Biserica
creștină de evanghelizare a unor teritorii vaste, locuite de populații păgâne sau de a ține contactul cu grupuri

4
5

6
7
8
9

Denumirea provine de la cuvântul grecesc egkόlpios care înseamnă „ținut în sân”, purtat la gât.
Un engolpion de tip bizantin turnat din aur provine de la Dinogetia-Garvăn, unul din argint a fost descoperit la
Hansca (raionul Ialoveni, Republica Moldova), iar un altul dintr-un aliaj de argint cu cositor a fost descoperit la Bâtca
Doamnei – Piatra-Neamț v. IstRom 2001, p. 302, pl. 10; Spinei1992a, p. 158, fig. 4/13; Postică 2007, p. 190, 213 sq.
Gudea, Cosma 1998, p. 280 (cu bibl.)
Lovag 1999, 129-131; Bollόk 2012, p. 131 sqq., fig. 3.
Spinei 1992a, p. 158.
IstRom 2001, p. 271-288; Spinei 1992a, p. 154; Mărculeț 2012, p. 183-190.
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creștine izolate cum era Khaghanatul chazar10. După această etapă răspândirea lor este amplificată prin faptul
că ele încep să fie tot mai des purtate și de alte categorii sociale, pe lângă clerici și înalți demnitari laici.
Din punct de vedere cronologic primele care apar sunt crucile duble relicvar bizantine care reprezintă
prototipul pentru engolpioanele de tip vechi rusesc. Crucile pectorale de tip bizantin au formă de cruce latină, cu extremitățile brațelor drepte sau ușor lățite, tipologic fiind împărțite în două grupe majore. În prima
grupă sunt cele care au toate elementele de decor reprezentate în relief, în timp ce în a doua grupă sunt piesele la care decorul este realizat prin gravare sau prin încrustare cu niello11. La acestea se mai poate adăuga
o a treia grupă care are caracteristic lipsa oricărui ornament12. În spațiul Dunării de Jos un număr semnificativ sunt descoperirile din Dobrogea13, apariția lor fiind firească în acest spațiu în condițiile în care teritoriul
dintre Dunăre și Marea Neagră a fost integrat în limitele Imperiului Bizantin, fiind parte componentă din
Thema Paristrion (Paradounavon) cu această ocazie fiind reorganizată și întreaga viață ecleziastică14. În teritoriile
nord-dunărene, în zone limitrofe imperiului, ocupate în majoritate de o populație românească de rit ortodox,
ele sunt destul de des întâlnite în descoperiri din sudul Banatului15, în Muntenia și într-un număr semnificativ
în Moldova și mai ales în jurul orașului Suceava16.
Din Transilvania, cunoaștem până în prezent puține exemplare de cruci pectorale duble-relicvar de tip
bizantin. Un engolpion din bronz cu figuri în relief a fost descoperit întâmplător în apropierea fortificației de
la Dăbâca (jud. Cluj), datat în intervalul secolelor X-XI (fig. 2/1)17. Trei exemplare au fost descoperite în urma
cercetărilor arheologice din 2001 și 2005, în necropola de la Alba-Iulia „Izvorul Împăratului” (jud. Alba), piesele
fiind găsite în morminte de inhumație creștine, de adulți, orientate vest-est, întregul cimitir și inventar funerar
fiind încadrat pe parcursul secolului al X-lea18 (fig. 2/2).
A doua mare categorie de engolpioane sunt cele de tip vechi rusesc, apariția lor începând cu secolul al
XI-lea, mai întâi ca imitații după crucile duble relicvar bizantine, după care, treptat, s-a trecut la realizarea
unor modele noi,care nu se mai regăsesc în arta minoră bizantină19. La început au fost produse în atelierele de
la Kiev, apoi și în alte numeroase centre din cnezatele vechi rusești. Perioada de maximă înflorire și difuzare
a fost pe parcursul secolului al XII-lea și în primele decenii ale secolului al XIII-lea înainte de marea invazie
mongolă, având o largă răspândire care a depășit cu mult limitele cnezatelor rusești20. După șocul produs
prin distrugerea cnezatelor vechi rusești și ulterior ocupația și controlul Hanatului Hoardei de Aur, obiceiul
producerii crucilor duble pectorale revine, fără însă să mai atingă nivelul anterior anului 1240. Acum apar noi
tipuri, inferioare din punct de vedere calitativ, care se mențin până în secolul al XIV-lea, pentru ca în cursul
secolului al XV-lea să se renunțe în mare parte la obiceiul producerii crucile duble relicvar, acestea fiind înlocuite cu cele simple, care erau mai ușor de produs21. Crucile vechi rusești au caracteristică prezența capetele
rotunjite și nu drepte cum sunt cele bizantine, iar pe fiecare braț prezența unei perechi de mici butoni dispuși
simetric, cu rol decorativ. Engolpioanele din această categorie au pe cele două fețe imagini religioase realizate
în relief sau prin gravare, în acest ultimul caz desenul adâncit putea fi încrustat prin tehnica niello. Multe din

10 Acum sunt creștinați slavii și bulgarii în 864-865 în timpul țarul Boris (851-889) devenit Mihail după convertire, după

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

numele împăratului de la Constantinopol, polonezii în 966 în vremea lui Mieszko I, rușii în 988 în timpul cneazului
Vladimir Sviatoslavici, ungurii în 1001 în timpul ducelui Vajk cu numele creștin de Ștefan I, care acceptă creștinismul
sub tutela Romei v. IstRom 2001, p. 135, 140-143.
Mănucu-Adameșteanu 1984, p. 380-382; Spinei 1992a, p. 156-160; Spinei 1992b, p. 134-136; Gudea, Cosma 1998, p. 273.
Gudea, Cosma 1998, p. 273 sq.
Mănucu-Adameștenu 1992, p. 349-354; Damian, Damian 1995-1996, p. 233 sqq., fig. 2/1-5; Papasima 1999, p. 299-301,
pl. II/4,6; Custurea 1999, p. 303 sq.; Mănucu-Adameștenu et al. 2008, p. 305-323 – menționează că pe teritoriul Dobrogei
sunt peste 100 de cruci relicvar descoperite; Custurea, Paraschiv-Talmațchi 2009, p. 485 sqq., pl. I/1-2; Chrzanovski,
Rusu, Sălăgean 2010, p. 28 dreapta, 33-34 (Enisala, Dinogetia și Păcuiul lui Soare).
IstRom 2001, p. 286-288, 294-296; Mărculeț 2011.
Spinei 1992a, p. 156, n.13; Bejan 1995, p. 151 sq.
Spinei 1992b, p. 134-136, fig. 16/1-4, 9; Batariuc, Hău 1998, p. 155 sqq.; Ryabtseva 2012, p. 530, fig. 1.
Gudea,Cosma 1998, p. 273, 283, 295/3, fig. 1, pl. I
Blăjan 2006, p. 70 sq.; Blăjan 2007, p. 54-56; Băcueț-Crișan 2014, p. 110 sq, n. 26, pl. VIII/2.
În monografia dedicată acestei probleme sunt analizate peste 1600 de piese răspândite pe teritoriul vechilor cnezate
rusești v. Korzukhina, Peskova 2003; Spinei 2009, p. 96 sq., n. 1-3.
Spinei, Coroliuc 1976, p. 321-323, fig. 3; Bătrâna, Bătrâna 1985, p. 312; Ryabtseva 2012, fig. 4-5; Lovag 1999, nr. 18-25 –
majoritatea pieselor de la muzeul din Budapesta au loc de descoperire necunoscut.
Spinei 1992a, p. 167.
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exemplare poartă diferite inscripții incizate cu litere grecești sau chirilice, compuse din fraze scurte, cuvinte
prescurtate sau chiar litere singulare sau disparate. În spațiul românesc au circulat mai multe variante în funcție de anumite criterii tehnice și de reprezentare iconografică.
Întrucât piesa de la Herina, după cum se poate observa și din descriere, se încadrează în seria crucilor
duble relicvar vechi rusești sau kieviene, ne permitem să amintim pe scurt principalele caracteristici ale tipurilor care au circulat mai mult în spațiul românesc. Potrivit tipologiei realizate de Victor Spinei se disting trei
tipuri principale, notate A, B și F, care au fost produse în cnezatele vechi rusești și au circulat anterior invaziei
mongole22.
Engolpioanele inserate în tipul A23 sunt compuse din două jumătăți de dimensiuni egale, cu extremitățile
brațelor rotunjite, prevăzute la capetele brațului vertical cu urechiușe inelare, întotdeauna câte una pentru avers
și două pentru revers, care alcătuiau sistemul de balamale. Pe una din părți este înfățișat Iisus răstignit, iar pe
cealaltă Sfânta Maria cu Pruncul Sfânt sub forma unei imagini iconografice denumită „Panagia Hodegetria”,
” în
timp ce la extremitățile a trei brațe se află medalioane, cu busturi de sfinți. Imaginea centrală de pe ambele fețe a
rămas neschimbată pe întreaga durată de producere al acestui tip, fiind cel mai stabil dintre toate tipurile care au
circulat în vechile cnezatele rusești. Unele piese poartă scurte inscripții în greacă sau slavonă, literele fiind mai
mult sau mai puțin lizibile în funcție de piesă. În cadrul tipului se disting două variante împărțite în engolpioane
mari cu dimensiuni în jur de 11 x 9,5 cm și engolpioane mijlocii care oscilează în jur de 9 x 7,5 cm. Între acestea
există diferențe și din punct de vedere stilistic, în privința modului cum este redat Iisus pe cruce și o anumită
preferința, în funcție de variantă, în alegerea sfinților reprezentați în medalioane24. Cruciulițele pectorale rusești
de tip B, au și ele extremitățile brațelor rotunjite, sistem de prindere tip balama similar, având însă dimensiuni
mai reduse față de tipul A, aproximativ 8,3 x 5,6 cm. Pe una din fețe este reprezentat Iisus răstignit cu perizom,
iar pe cealaltă Sfânta Maria înveșmântată într-o tunică lungă. La extremitățile brațelor se află patru medalioane
cu busturi de sfinți, de regulă aceștia având nimb și barbă. Tipul F cuprinde cruciulițe asemănătoare ca formă,
care au caracteristic prezența decorului incizat și uneori umplut cu niello. Cel mai întâlnit motiv este redarea
unei cruci duble sau cruce patriarhală, incizată în spațiul central de pe avers, la care se adaugă și inscripții scurte
încrustate cu niello. Se pot distinge mai multe variante, dintre care mai frecvente sunt cele care au reprezentată
numai crucea și varianta în care apare crucea însoțită de sfinți în medalioane la capetele rotunjite.
Din punct de vedere cronologic engolpioanele de tip vechi rusesc, tipurile A, B și F, sunt în mare parte
contemporane fiind produse în special în atelierele de la Kiev și ulterior și în alte centre din cuprinsul vechilor
cnezate rusești cum este cel de la Halici, până în anii imediat anteriori invaziei mongole. Dintre cele trei tipuri,
tipul A cu varianta engolpioanelor mari este cel mai vechi, descoperirile arheologice indicând apariția sa în
spațiul de origine, Kiev, încă din a doua jumătate a secolului al XI-lea, având ca prototipuri crucile relicvar
de tip bizantin interpretate într-un mod original25. Din acest tip apar la scurt timp, spre sfârșitul secolului al
XI-lea, tot în atelierele de la Kiev, crucile pectorale duble din varianta mijlocie a tipului A și cele cu reprezentarea sfinților Boris și Gleb, acestea fiind o primă manifestare a ortodoxismului rusesc independent de iconografia bizantină26. Ulterior, în cursul secolului al XII-lea și până în anii anteriori cuceririi Kievului de mongoli
(decembrie 1240) sunt produse engolpioanele de tip B, între variantele acestui tip putând exista o departajare
temporară potrivit căreia cele care au inscripții în slavonă sunt mai vechi față de cele la care în locul inscripțiilor apar motive nedefinite. Aproximativ aceeași datare cu tipul B o au și exemplarele aparținând tipului F,
fiind datate în cursul secolului al XII-lea – prima jumătate a secolului al XIII-lea.
Engolpioanele vechi rusești sunt întâlnite în spațiul românesc mai ales în regiunile extracarpatice27 și în
special în Moldova, cu precădere în jumătatea sa nordică și în Bucovina28. Descoperirile mai numeroase din

Spinei 1992a, p. 156; Spinei 1992b, p. 136-138.
În zona de origine ele sunt încadrate în tipul II.1.1 - v. Korzukhina, Peskova 2003, p. 17, 60-81, pl. 16-34.
Peskova 2000, p. 271.
Spinei, Coroliuc 1976, p. 326; Spinei 1992a, p. 161; Peskova 2000, p. 271 sq.; Korzuhhina, Peskova 2003, p. 60 sq.; Spinei
2009, p. 105-107.
26 Mănucu-Adameșteanu 1987, p. 285-287; Spinei 2009, p. 95 sqq; Dzieńkowski, Wołoszyn 2012, p. 395, 398, fig. 7.
27 Din Dobrogea provin din centre cu o veche tradiție creștină cum sunt Păcuiul lui Soare, Isaccea sau Mănăstirea Cocoș
– v. Mănucu-Adameșteanu 1987, p. 285 sqq.; Spinei 1992a, p. 163; Damian, Damian, 1995-1996, p. 235, 242-244, fig. 2/6;
Chrzanovski, Rusu, Sălăgean 2010, p. 28 stânga – datată greșit în sec. al XI-lea.
28 Spinei 1992a, p. 161, 163, fig. 1/ 4, 5, 3/5,6, 8-10; Spinei 1992b, p. 136-138, fig. 17/1-8, 20/13, 22, 46/2-10; Ryabtseva 2012,
p. 539, fig. 4B-5B – între Carpați și Nistru pentru tipul A sunt 18 piese, iar pentru tipul B 14.
22
23
24
25
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acest areal se explică datorită poziției geografice, care pe de-o parte a permis contactul mai ușor cu cnezatele
rusești Kiev și Halici-Wolânea (Wolhynia) și implicit mai greu cu lumea ortodoxă sud-dunăreană reprezentată prin Țaratul româno-bulgar al Asăneștilor și Imperiul Bizantin. Legătura cu zona meridională este mult
diminuată mai ales în perioada secolelor XI-XII când în zona Dunării de Jos sunt prezente grupuri de neamuri
turanice (pecenegi, uzi, cumani) care prin controlul militar asupra unor zone din Muntenia răsăriteană și Moldova sudică se interpun în acest spațiu, obturând legăturile tradiționale inclusiv cele de ordin religios dintre
jumătatea nordică a Moldovei cu realitățile creștine de la sud de Dunăre. În ținuturile de la răsărit de Carpați,
unde la nivelul cronologic al secolelor XII-XIII statul nu era format și nici clerul românesc nu avea încă o
organizare închegată și în condițiile în care mai ales în prima jumătate a secolului al XIII-lea biserica locală
ortodoxă a avut de înfruntat ofensiva prozelitismului catolic susținut de Ungaria arpadiană, este de presupus
o apropiere mai mare spre cnezatele rusești anterioare invaziei mongole. În acest context descoperirile numeroase de engolpioane din jumătatea nordică a Moldovei, ar putea să sugereze o gravitare a organizațiilor clericale spre centrele bisericești haliciene29. În același sens trebuie interpretată și descoperirea în împrejurimile
Sucevei a unui engolpion cu imagine lui Boris și Gleb30.
Din Transilvania, până în prezent, provin mai multe engolpioane de tip vechi rusesc aparținând tuturor
celor trei tipuri caracteristice până la mijlocul secolului al XIII-lea.
Un engolpion de tip A, descoperit întâmplător în Transilvania31, fără să se cunoască locul de proveniență, a
ajuns în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în colecția muzeului din Cluj (fig. 2/3). Piesa este întreagă, mai
puțin piesa mobilă de prindere, pe cele două fețe fiind reprezentate în relief imaginele caracteristice tipului,
Iisus răstignit și Sfânta Maria cu Prunul Sfânt, însoțiți pe fiecare parte de câte trei medalioane cu busturi de
sfinți, pe ambele fețe fiind observate inscripții cu litere incizate32. Un alt exemplar, întreg, provine dintr-o descoperire întâmplătoare efectuată la Cotorman (jud. Harghita)33 (fig. 2/9). Deși piesa este întreagă, este păstrată
în condiții precare, imaginile în relief sunt neclare, inscripțiile ilizibile, iar prezența a două mici bavuri rămase
pe avers, îl determină pe I. Botár să o considere o copie târzie din secolul al XIII-lea. Pentru tipul A pe lângă
cele două exemplare, se adaugă acum, și crucea descoperită recent la Herina (fig. 2/4, pl. 1-2). Aceasta reprezintă cea mai expresivă piesă întreagă din Transilvania, având păstrate inclusiv cuiul din fier și agățătoarea
din bronz care permitea trecerea șnurului și purtarea sa pe piept, fiind unul dintre puținele engolpioane vechi
rusești, indiferent de tip, păstrate întregi de pe întreg teritoriul românesc34
Tipul B este reprezentat prin mai multe descoperiri provenite din spațiul intracarpatic, toate fiind fragmentare. Cea mai reprezentativă descoperire din Transilvania pentru acest tip este piesa găsită în urma săpăturilor sistematice, efectuate în toamna târzie a anului 2007, la Dej (fig. 2/6). Este vorba de o jumătate de engolpion, descoperit în cadrul necropolei medievale care a funcționat în centrul orașului, în jurul bisericii, în actuala „Piața Alimentară”(Óvár)35. Partea păstrată reprezintă reversul ansamblului, având în centru reprezentată
în relief pe Sfânta Maria cu tunică lungă, la cele patru extremități rotunjite ale crucii fiind patru medalioane cu
sfinți. În jurul figurii Maicii Domnului și în cadrul a două medalioane se disting cu greutate litere slavone inversate36. În același tip B se poate integra și un fragment dintr-o jumătate de engolpion care prezintă imaginea

29 Spinei 1992b, p. 138.
30 Spinei 2009, p. 104, fig. 1/64, 2/1.
31 În inventarul muzeului apare înregistrată înainte de anul 1887, nr. inv. MNIT Cluj-Napoca - F. 2984.
32 Spinei 1992a, p. 161, n. 50, fig. 1/7; Isac et al. 2008, p. 80, pl. LI/1-2; Chrzanovski, Rusu, Sălăgean 2010, p. 40 - unde este

atribuită greșit la Moigrad.
33 Botár 2011, p. 301-302, fig. 2.
34 Pentru tipul A din Moldova provin exemplare întregi de la Ibănești, Bajura și dintr-o localitate neidentificată din

nordul Bucovinei (IstRom 1962, fig. 40; Spinei 1992a, fig. 3/6, 10); pentru tipul B una din Dobrogea de la mănăstirea
Cocoș (Chrzanovski, Rusu, Sălăgean 2010, p. 28), două piese de la Bâtca Doamnei, una la Cândești și una dintr-o localitate
necunoscută din nordul Bucovinei (Spinei 1992a, p. 163, n. 57, fig. 1/5; Spinei 1992b, fig. 17/1Isac et al. 2008, pl. LII/1). La
acestea se mai poate adăuga singura piesă cu imaginea Sfinților Boris și Gleb descoperită în împrejurimile Sucevei
(Spinei 2009, fig. 2/1).
35 Piesa a constituit inventarul mormântului nr. 78 (M78) descoperit în secțiunea 11 (S11) – ritul inhumației, adult păstrat
incomplet 1,40 m (lipsesc partea superioară a toracelui și craniul) fiind deranjat de înmormântările ulterioare, orientat
E-V, mâinile pe abdomen – jumătatea de engolpion fiind identificată in situ în zona toracică v. Isac et al. 2008, p. 70, 74,
77, pl. I, LXVII/M 78.
36 Isac et al. 2008, p. 77-81, pl. L/1-2.
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Fig. 2. Descoperiri de engolpioane de tip bizantin si kievian din Transilvania (sec. X-XIII)
/ Findings of encolpions of Byzantine and Kievan type from Transylvania (X – XIII century).

Sf. Maria înveșmântată, descoperit întâmplător înainte de 1974, în hotarul localității Moigrad (jud. Sălaj) (fig.
2/5)37. O altă descoperire este tot o jumătate, reprezentând reversul unui engolpion, descoperit întâmplător,
în 1949, în piața din Saschiz (jud. Mureș) (fig. 2/8)38. Piesa de la Saschiz reprezintă o variantă aparte a tipului
B, având pe revers reprezentarea Sf. Maria în atitudine de orantă, iar pe cele patru brațe busturile înscrise în
medalioane, a patru sfinți, între care Petru și Pavel39. Ceea ce individualizează piesa de la Saschiz este modul
în care sunt realizate reprezentările, de data aceasta fiind utilizată tehnica inciziilor umplute cu niello.
Din rândul crucilor duble-relicvar încadrate în Tipul F, cunoaștem din Transilvania doar un singur exemplar. Este vorba de jumătatea unei cruci descoperite prin săpături sistematice (1999), în cadrul necropolei
aflată în jurul mănăstirii Măgina (jud. Alba) (fig. 2/7)40. Piesa reprezintă o jumătate, mai precis reversul unui
engolpion de bronz care are în partea centrală gravată o cruce dublă patriarhală, iar la extremitățile brațelor
sunt reprezentați, în medalioane circulare, patru busturi de sfinți, întreg desenul adâncit fiind încrustat prin
tehnica niello41. Jumătatea de engolpion de la Măgina are foarte bune analogii cu crucea relicvar de tip bizantin
descoperită la Bâtca Doamnei–Piatra Neamț42, întărind în acest fel faptul că toate tipurile de engolpioanele
vechi rusești au într-o fază inițială prototipuri bizantine.
Pe marea majoritate și în special pe exemplarele cele mai vechi din tipul A și B, apar inscripții cu caractere
grecești sau slavone. Inscripțiile de pe engolpioanele rusești de tip vechi, constituie cele mai timpurii mărturii
de scriere slavonă din Moldova și implicit din Transilvania.
În general aceste inscripții apar sub formă prescurtată, monograme sau litere, dispuse adiacent de personajele figurate. În cazuri mai rare sunt înscrise nume întregi, care pot fi scrise pe două sau trei rânduri. Pe
unele piese se disting greșeli care demonstrează că meșterii nu erau familiarizați cu scrierea și copiau uneori
mesajul fără să înțeleagă sensul acestuia. În privința modalității de realizare a inscripțiilor există două posibilități. Cea mai facilă era gravarea corectă în negativ pe tipar, rezultând o scriere normală în pozitiv, dar
această metodă presupunea cunoștințe tehnice avansate, care trebuiau completate și cu o bună cunoașterea a
scrisului grecesc și chirilic. Utilizarea repetată a unor astfel de tipare de piatră, a avut ca rezultat direct, producerea în timp, a unor exemplare pe care detaliile și mai ales literele au devenit din ce în ce mai puțin lizibile,
în final acestea fiind indescifrabile datorită uzurii tiparului. În paralel cu tiparele de piatră se presupune exis-

37 Gudea, 1989, p. 673, pl. CCXX/23; Spinei 1992a, p. 164.
38 Piesa a fost găsită, la o adâncimea de 5 m cu ocazia construirii unei fântâni și a fost considerată engolpion bizantin v.

Horedt 1953, p. 787 sq., fig. 1/4; Istrate 2012, p. 151 sq.
39 Spinei 1992a, p. 163.
40 A fost descoperită în mormântul nr. 41 (M41), în cadrul secțiunii 13 (S13) din 1999, mormântul fiind dezvelit parțial.

M41 a fost de inhumație, groapă trapezoidală cu colțuri rotunjite, defunctul fiind un bărbat matur, așezat pe spate
cu mâinile pe abdomen, depus la adâncimea de 1,07 m, orientat SV-NE. Pe mijlocul pieptul se afla o jumătate de
engolpion din bronz, fiind de altfel singura piesă de inventar a mormântului v. Petrov 2008, p. 98 sq., fig. 20, 24, 85.
41 Petrov 2008, p. 54 sq., fig. 24.
42 Spinei 1992a, fig. 4/13
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tența și a unor tipare din lut, de regulă cu o utilizare singulară, dar mai adecvate în realizarea unor piese cu
valențe artistice superioare43.
O caracteristică aparte a engolpioanelor rusești de tip vechi este prezența unor inscripții inversate care se
pot citi doar în oglindă. Faptul se datorează matriței în care literele au fost încrustate normal în pozitiv și nu
în negativ, această caracteristică fiind mai des întâlnită la cele din categoria B.
O a doua posibilitate de realizare a inscripțiilor nu presupunea gravarea literelor pe tipare, acestea fiind
incizate direct pe piese la un timp scurt după ce au fost scoase din formele de turnat și înainte ca metalul să se
solidifice complet44. Această metodă mai adaptată unor meșteri care nu cunosc foarte bine regulile de scriere
și grafia corectă a literelor, este mai des întâlnită pe cele mai vechi piese și în special pe cele din categoria A.
Revenind la engolpionul descoperit la Herina, la o simplă examinare observăm că acesta face parte din rândul exemplarelor de cea mai bună calitate. Detaliile expresive ale personajelor și rafinamentul general al piesei,
ne determină să presupunem că piesa a fost turnată într-un tipar de lut care permitea o mai mare atenție asupra
detaliilor sau face parte dintr-un prim lot turnat într-un tipar de piatră aflat la începutul întrebuințării sale. De
asemenea și inscripțiile, sunt în general bine realizate și lizibile, probabil fiind incizate înainte ca piesa să se solidifice complet. Sugestive în acest sens, sunt unele litere de mărimi diferite și mai ales forma literelor dispuse
vertical aflate pe avers. La fel ca și pe alte exemplare ale tipului, inscripțiile însoțesc cu explicații personajele
figurate și transmit mesaje creștine specifice lumii ortodoxe. Pe aversul engolpionului de la Herina deasupra
capului Mântuitorului apare monograma IС XC fiecare grup fiind suprapus de un semn paleoslav specific ~
(titlă), prin care se marchează faptul că avem o prescurtare (pl. 2/1a). Grupul de litere reprezintă monograma
uzuală a numelui Mântuitorului, de la Ίησους Χριστός. Pe brațul orizontal al crucii deasupra mâinilor lui Iisus
sunt incizate două grupuri de litere
și
care sugerează cunoștințe de scriere destul de precare din partea meșterului și faptul că nu înțelegea sensul monogramelor. În sensul corect literele reprezentau NI și respectiv KA, constituind un mesaj creștin înțeles prin alăturarea numelui lui Iisus scris mai sus, în sensul Iisus Hristos
biruiește!. Inscripția de sub brațul drept al lui Iisus are rolul de a explica numele personajului din medalionul
alăturat. Așa cum se poate ușor observa din relieful medalionului, este vorba de Maica Sfântă numele său fiind
scris corect doar în prima parte, meșterul având dificultăți în redarea literei Θ, ultima literă fiind și ea rudimentar executată. Inscripția reprezintă prescurtarea obișnuită a numelui Maicii Domnului sub forma MP ΘΥ, de la
Μήτερ Θεου (Maica lui Dumnezeu sau Maica Fiului celui Sfânt). Sub mâna stângă a lui Iisus apare o inscripție
formată din trei litere
, dintre care cea din mijloc este mai puțin vizibilă și mai greu de identificat. A doua
literă se observă mai bine, pe piesa încă nerestaurată, probabil fiind litera . În iconografia engolpioanelor de
tip bizantin în acest medalion de pe brațul orizontal, de obicei este ilustrat Sfântul Ioan Botezătorul45. Ulterior modelul bizantin este preluat de cele mai vechi engolpioane rusești aparținând tipului A sau II.1.1, având
incizate inclusiv monograma specifică HON de la Ήοάννης46. În cadrul exemplarelor aparținând variantei a
doua cu engolpioane de mărime medie, în conformitate cu schimbările intervenite asupra tipului de bază și în
consens cu începutul afirmării individuale a bisericii vechi rusești de la sfârșitul secolului al XI-lea și începutul
celui următor, în acest medalion apare acum Sfântul Ioan Evanghelistul sau Teologul. Exemplarul de Herina
încadrat în cadrul engolpioanelor medii confirmă această schimbare iconografică având incizate în dreapta
medalionului monograma I БO de la Иoaннa Бoгocлва.
În medalionul de pe brațul vertical, în dreapta sfântul reprezentat cu barbă și cruce pe piept se observă
incizate două litere ИH suprapuse. Ele sunt incizate în ordine inversă și sunt o prescurtare de la Hиколая
care permite identificarea personajului cu Sfântul Nicolae. Reprezentarea acestui sfânt în medalionul superior de pe avers reprezintă a caracteristică a engolpioanelor din varianta mijlocie a tipului A/II.1.1, ele deosebindu-se de cele din varianta mare unde în acest loc este reprezentat Arhanghelul Mihail47. La fel ca și în
cazul reprezentării Sf. Ioan Evanghelistul, această schimbare iconografică ilustrează afirmarea individualității
bisericii vechi rusești față de influența bizantină. Poziția iconografică foarte importantă pe care o ocupă Sf.
Nicolae, pe avers deasupra capului Mântuitorului, se explică prin stima și rolul deosebit pe ca l-a avut și îl

43
44
45
46
47

Spinei 2009, p. 97 sq.
Spinei 2009, p. 99.
Spinei 1992b, p. 135-137; Mănucu-Adameștenu et al. 2008, p. 312, n. 61 (pentru cele de tip bizantin).
Peskova 2000, p. 270 sq.; Korzukhina, Peskova 2003, fig. 18/139.
Peskova 2000, p. 271.
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mai are acest sfânt, pentru spiritualitatea slavă rusească48. Pe alte exemplare Sfântul Nicolae este redat cu
mână dreaptă adusă la piept și având cartea sfântă în mâna stângă49. Este posibil ca reprezentarea sfântului
îmbrăcat cu omofor având crucea greacă pe piept, cum este în cazul exemplarului de la Herina, să reprezinte o transformare a modelului anterior. În privința modului de dispunere a literelor un exemplar asemănător provine din zona de origine50 și probabil pe celălalt exemplar din Transilvania cu loc de descoperire
necunoscut51. În alte cazuri cele două litere sunt așezate de o parte și alta a capului, într-un caz, pe aversul
unui engolpion descoperit la Sątoczno (nordul Poloniei), sfântul este indicat doar prin gravarea literei И în
medalionul superior52.
Pe brațul vertical în partea inferioară stângă a Mântuitorului se pot observa, mai multe litere grecești incizate
dispuse vertical una sub alta având la sfârșit o titlă și un punct. Modul de dispunere a literelor și poziția unde sunt incizate se regăsește în mod aproape identic pe exemplare descoperite în spațiul de
origine al cnezatelor rusești, cât și pe cealaltă piesă din Transilvania, fiind o caracteristică a tipului53. Termenul
grecesc O AΓHOC (Άγιος) care în traducere înseamnă sfântul trebuie înțeles în corelație cu celelalte monograme și cu imaginea medalionului apropiat, astfel privitorul putând citi Sfântul Ioan.
Inscripțiile de pe revers sunt mai puțin vizibile, această parte fiind mai afectată de factorii naturali, datorită
poziției în care s-a păstrat piesa de-a lungul timpului, engolpionul fiind așezat sub pietre cu aversul în jos54.
Pe brațul orizontal și în câmpul central al crucii, pe ambele laturi ale Maicii Domnului se observă litere incizate. În partea de sus se poate citi forma abreviată a numelui Mântuitorului IC XC, separate în partea stângă
a crucii printr-o titlă bine evidențiată de monograma care o desemnează pe Maica Domnului, MP și probabil
ΘY pe cealaltă parte (pl. 2/1b). Cele două literele din partea dreaptă a crucii, respectiv în stânga Sf. Maria, sunt
rudimentar realizate și așezate pe verticală din lipsă de spațiu, observându-se că meșterul a avut dificultăți în
redarea acestor semne atât pe avers cât și pe revers. În cadrul medalionului superior se observă slabe urme de
incizie a unei litere , probabil litera grecească Λ, în timp ce pe celelalte două medalioane nu se observă incizii.
Din analogiile cu reprezentările de pe alte engolpioane și ținând cont de interpretarea semnului identificat,
putem presupune pentru exemplarul de la Herina, că în medalioane sunt figurați Petru, Pavel și un alt sfânt55.
Având în vedere caracteristicile de ordin tipologic, încadrarea cronologică a engolpionului de la Herina, nu
ridică probleme, aceasta fiind o piesă tipică crucilor de tip relicvar vechi rusești datate în general în cursul secolului al XII-lea și primele decenii ale secolului al XIII-lea. După părerea noastră, având în vedere materialul de
bună calitate în care a fost turnată piesa, execuția rafinată a detaliilor realizate în relief, prezența consistentă a
unor inscripții grecești în detrimentul celor chirilice sunt elemente care individualizează piesa de la Herina față
de alte exemplare și totodată sunt indicii care ne determină să considerăm că o datare mai probabilă privind
momentul producerii sale într-un atelier din cnezatul kievean, ar fi prima jumătate a secolului al XII-lea.
În privința folosirii engolpioanelor vechi rusești acestea au fost intens utilizate în forma și scopul lor inițial, adică cruci duble care adăpostesc relicve sfinte la interior, în intervalul secolelor XII- ½ XIII. După cucerirea cnezatelor rusești de către mongoli, producerea engolpioanelor vechi rusești de tip A,B și F încetează,
ulterior fiind înlocuite cu alte modele. Stoparea producerii nu este echivalentă însă cu scoaterea lor efectivă
din uz și cu încetarea purtării acestor însemne creștine. Într-o primă fază, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIII-lea este de presupus, încă o folosire a acestora, în forma și scopul inițial, principalul argument fiind
apropierea temporală, care încă mai permitea păstrarea vie în memoria oamenilor, a rolului inițial jucat de

48 Cultul popular al Sf. Nicolae de Mira s-a răspândit mai ales în cursul secolului al XI-lea când prin intermediul

49
50
51
52
53
54
55

cruciaţilor moaştele sfântului au fost transferate din Orient, de la Mira, în Italia, la Bari. Ulterior cultul s-a răspândit
prin cruciaţi, comercianţi şi pelerini în mai multe zone ale Europei, de o receptare deosebită bucurându-se în vechile
cnezate ruseşti, tradiţie care s-a menţinut de-a lungul timpului, Sf. Nicolae fiind în prezent patronul spiritual al Rusiei.
Peskova 2000, fig. 2/1; Korzukhina, Peskova 2003, fig. 18/139.
Peskova 2000, p. 270, fig. 2/2; Korzukhina, Peskova 2003, fig. 20/73.
Isac et al. pl. LI/1 – în fotografie se vede destul de clar litera И şi suprapusă de H, în desen nefiind marcate.
Dzieńkowski, Wołoszyn 2012, fig. 6.
Korzukhina, Peskova 2003, p. 64, 69-70, nr. 18, 65, 73 fig. 20/73; Isac et al. pl. LI/1.
Această ipoteză se bazează pe faptul că în momentul găsirii, descoperitorul a lovit involuntar fața reversului.
Prezența în medalionul superior de pe avers a Sf. Nicolae cu elemente sale protectoare și vindecătoare, face inutilă o
reprezentare în medalioanele de pe revers a unor sfinți cu atribuții asemănătoare cum ar fi Sf. Cosma și Damian, Sf.
Sisinius și Sihail, Sf. Pantelimon sau Sf. Nikita (Peskova, 2000, p. 266 sqq.). Pe engolpioanele de acest tip Sf. Gheorghe
ocupă de obicei un rol important, el fiind de multe ori reprezentat pe avers în locul Sf. Nicolae. Dintre sfinții care mai
apar reprezentați în medalioanele de pe revers amintim pe Sf. Dimitrie, Sf. Nestor, Sf. Grigore, Sf. Vasile ș.a.
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aceste obiecte. După această perioadă, pe parcursul secolelor următoare, când deja și-au pierdut simbolistica
și destinația pentru care au fost create, rolul lor se transformă, devenind ele însele relicve și mărturii ale practicării creștinismului în vremurile de demult. În acest sens și având în vedere caracteristicile engolpioanelor
(cruce dublă), la care se mai adaugă și moda timpului, după secolul al XV-lea fiind produse și purtate cruci
simple, părți din vechile engolpioane, respectiv una dintre fețe, au început să fie purtate separat56. Acest fapt
este dovedit prin descoperirile arheologice care confirmă o utilizare târzie a unor jumătăți din vechile engolpioane rusești, după multe secole de la momentul producerii lor57. Întrucât engolpionul de la Herina s-a păstrat
întreg, fără urme de folosire intensă și având în vedere datarea timpurie a tipului, considerăm că acesta a fost
pierdut/ascuns, la un moment relativ apropiat de la data producerii sale, cândva în intervalul cuprins între a
doua jumătate a secolului al XII și începutul secolului al XIII-lea.
O problemă aparte privind descoperirea de la Herina este legată de posesorul crucii duble-relicvar și modul cum a ajuns această piesă în Transilvania. Întrucât descoperirea engolpionul s-a făcut în imediata apropiere a bisericii de la Herina, ne permitem să evidențiem unele aspecte legate de acest edificiu. Biserica construită
în stil romanic reprezintă cel mai important monument al arhitecturii ecleziastice din secolul al XIII-lea pentru
această parte a Transilvaniei. Este o construcție de tip bazilical având trei nave și două turnuri pe fațada de
vest, planimetria este de tip benedictin și reprezintă cea mai simplă variantă a tipului, cu o absidă centrală
semicirculară. Clădirea a fost construită din cărămidă pe o fundație din piatră de carieră și a cunoscut o singură etapă de edificare. Cele mai bune analogii sunt bisericile cele de la Acâș și Căpleni construite la sfârșitul
secolului al XII-lea și începutul celui următor, în timp ce primele biserici construite după o planimetrie benedictină se întâlnesc în regatul Ungariei încă de la finele secolului al XI-lea58.
Privitor la biserica de la Herina în literatura de specialitate există mai multe controverse legate de comanditarii și proprietarii acestui monument, data construcției și posibilitatea prezenței aici a unui ordin monastic.
Pe parcursul timpului proprietarii s-au schimbat aparținând atât unor laici cât și puterii clericale reprezentată
prin episcopatul catolic de la Alba-Iulia. Din datele păstrate este posibil ca această biserică să fi fost întemeiată
de unul din neamurile importante ale regiunii, familia Kacsics, care la începutul secolului al XIII-lea deținea în
această zonă un întins domeniu. Unul dintre membrii familiei, Dyonysius, avea în jurul anului 1200,calitatea de
vistiernic al regelui Andrei al II-lea, iar fiul său Simion, s-a numărat printre cei care au participat la organizarea conjurației din 1213 care a dus la uciderea soției regelui Béla al III-lea. Doar aceste două lucruri cunoscute,
dovedesc faptul că această familie era foarte influentă în rândul aristocrației, avea relații și posibilități pentru
a se amesteca în disputele dinastice de la cel mai înalt nivel. Această stabilitate financiară ar fi permis familiei
angajarea unei lucrări de anvergură realizată la un nivel înalt de rafinament conform modei arhitectonice a
timpului. În acest sens este posibil ca lucrările să fi fost încredințate ordinului monahal benedictin, cândva în
prima jumătate a secolului al XIII-lea. Cercetările arheologice făcute cu ocazia restaurării monumentului, nu
au confirmat urme de construcții a unui convent mănăstiresc, prezența acestora nefiind confirmată de nici un
document59. În acest sens termenul de monasterium, pentru biserica de la Herina nu trebuie înțeles cu sensul de
mănăstire propriu-zisă care are inclusiv claustru, ci în sensul de mănăstire bisericească privată desemnată cu
termenul monostara care poate să adăpostească o mică comunitate de călugări care se roagă pentru ctitor și descendenții săi60. Prezența unor călugări benedictini este posibilă doar până la invazia mongolă din 1241, ulterior

56 Un exemplu este aversul unui engolpion cu imaginea Sf. Boris descoperit la Issacea, la care după distrugerea

57

58
59
60

sistemului de prindere de tip balama a fost aplicată o perforare la capătul superior și purtat în continuare –v. MănucuAdameșteanu 1987, p. 285, fig. 1/1; o altă piesă asemănătoare cu o perforație în partea de jos este păstrată la Muzeul
Național din Budapesta v. Lovag 1999, p. 27, nr. 22.
În necropolele de la Netezi, Brăești și Piatra Neamț, dar și în cetatea de la Soroca au fost descoperite în complexe
arheologice din secolele XIV-XVI (Bătrâna, Bătrâna 1985, p. 305, 309-312, fig. 7; Spinei 1992a, p. 161). Jumătatea de
engolpion descoperit la Măgina provine dintr-un mormânt de inhumație (v. supra n. 40) care face parte dintr-o
necropolă plasată în jurul bisericii, în care cel mai vechi mormânt (M22) este datat prin monedă în prima jumătate a sec.
XVI (Petrov 2008, p. 58; Rusu et al. 2000, p. 165 sq.). În același sens trebuie interpretat și reversul de engolpion descoperit
la Dej, care după părerea noastră face parte dintr-un mormânt din secolul al XVI-lea și nu în a doua jumătate a sec. a
XIII-lea așa cum l-au datat autorii descoperirii (Isac et al. 2008, p. 81), acesta fiind în concordanța cu restul necropolei
datată mai ales prin mormântul nr. 16 (M16), care avea ca inventar funerar un tezaur monetar, în care ultima monedă
este un denar de la Rudolf al II-lea, din 1593 ( Isac et al. 2008, p. 84-95, pl. LVI-LVIII).
Valter 2003, p. 251 sqq.
Gaiu 2009, p. 15 sq.
Németh 2012, p. 67.
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domeniul intrând în proprietatea episcopiei catolice de la Alba-Iulia. În acest sens numele localității Mönchsdorf
(satul călugărilor) ar avea o explicație și este legată de această prezență efemeră a fraților benedictini61.
În privința datei edificării acestui monument părerile specialiștilor sunt împărțite, fiind încadrate în intervalul cuprins între sfârșitul secolului al XII-lea și până la mijlocul secolului al XIII-lea62. Deși considerăm
că cea mai probabilă datare este în primele decenii ale secolului al XIII-lea, nu putem să nu avem un semn
de întrebare după ce analizăm mai atent scrisoarea regelui Béla al IV-lea din 6 mai 1246 adresată episcopului
Transilvaniei63. În aceasta se precizează că zona a fost depopulată de invazia tătară, drept pentru care au fost
acordate de regalitate o serie de înlesniri care să impulsioneze și să încurajeze repopularea zonei. Dezastrul
mongol trebuie să fi avut repercusiuni foarte grave din moment ce regalitatea maghiară revine și întărește
prevederile anterioare printr-un nou act în 1282, în timpul regelui Ladislau al IV-lea. Întrebarea firească care
se pune este de ce nu este menționată biserica, pentru că ne vine greu să credem că doar populația a avut de
suferit, în timp ce un monument de o asemenea importanță și vizibil de la mare distanță, a scăpat „în urma
dușmănoasei prigoane a tătarilor” conform scrisorii din 1246. În lipsa unor documente64 putem doar presupune
fie ca acest monument a fost afectat dar nu distrus, încât o refacere rapidă a putut fi suportată de familia nobiliară proprietară sau poate la fel ca alte edificii religioase din Transilvania se afla încă în construcție la data
respectivă, finalizarea monumentului fiind după 124165. La acestea se mai poate adăuga și o a treia posibilitate, biserica efectiv să nu fi existat la data atacului mongol, fiind ridicată imediat după aceea prin sprijinul
episcopiei de la Alba-Iulia cu scopul de a unii și a oferii un reper religios pentru populația nou adusă.
În contextul rolului religios de primă importanță pe care l-a avut biserica de la Herina în secolul al XIII-lea
pentru zona de nord-est a Transilvaniei, cu atât mai importantă ne apare descoperirea unui engolpion tocmai
în acest punct și întărește faptul că prezența sa aici nu este doar o pură întâmplare66. După cum s-a evocat și
anterior, prezența unui engolpion poate să sugereze legături comerciale și confesionale, acestea fiind obiecte
de prestigiu purtate de personaje importante laice și clericale. Descoperirea sa la Herina, ne determină să
considerăm mai probabilă legătura sa cu sfera ecleziastică decât cu una comercială rezervată laicilor, foarte
probabil a aparținut unui personaj important din ierarhia de rit răsăritean care la un moment dat s-a aflat în
pelerinaj sau într-o misiune religioasă în această zonă67. În nord-estul Transilvaniei până la sfârșitul secolului
al XII-lea a existat unui cadru politic favorabil în care ortodoxismului autohton legat de influența bizantină
prin cnezatele rusești s-a putut manifesta fără mari opreliști, în condițiile în care regalitatea maghiară nu era
încă suficient de consolidată pentru a se impune în zonele marginale ale regatului, iar coloniștii sași erau doar
la începutul colonizării, fiind alcătuiți din mici grupuri venite din zone occidentale diferite, aflați acum pe un
teritoriu complet nou. În schimb, populația românească era încă stabilă în aceste zone și își continua existența
în vechile tradiții, inclusiv cele care vizau latura spirituală. În mod evident aceste comunități românești erau
organizate și din punct de vedere religios, având îndrumători spirituali care țineau legătura cu centrele ortodoxe recunoscute și în special cu cel al Haliciului. Existența unor conducători spirituali de rit răsăritean este
confirmată în cadrul Episcopiei Cumanilor, de un documentul papal din 1234, care vorbește de pseudoepiscopi
ai românilor (walati) care atrag la credința „schismatică” (rit răsăritean/bizantin) pe ungurii și sașii așezați în
mijlocul lor68. Descoperirea unui piese specifice ritul răsăritean în apropierea unui centru al catolicismului, nu
este nefirească, între cele două confesiuni existând mai ales până la începutul secolului al XIII-lea destul de
strânse legături. De altfel până la 1241, pe tot cuprinsul Transilvaniei sunt menționate numeroase așezăminte
61 O altă părere este exprimată de Kurt Klein care consideră că acest toponimic provine de la numele regiunii de origine

a coloniștilor, München din Bavaria.
62 Entz 1954; Entz 1994, p. 28-29, 101– datează la sfârșitul sec. XII; Gaiu 2009, p. 16 – deceniul al doilea al sec. XIII; Rusu

63
64
65
66
67

68

et al. 2000, p.148; IstRom 2001, p. 605 sq.; Vătășianu 1959, p. 37-39, fig. 22-26, n. 2 (cu bibl. mai veche) – construcția este
considerată o influență a romanicului târziu, ridicată între 1250-1260.
DIR C nr. 283, p. 327-328, 417.
Nici pentru biserica din Acâș nu sunt date din această perioadă, prima mențiune fiind abia la 1342 denumită
Akusmonostora.
Sugestiv în acest sens este biserica din Sebeș care se afla în construcție la 1241, astfel încât după distrugerea mongolă
se renunță la planul inițial cu două turnuri pe fațada de vest și se ridică doar unul.
Spinei 2009, p. 104.
Cea mai reprezentativă piesă care ilustrează legăturile spirituale și prezența unor înalți demnitari ecleziastici din
cnezatele rusești, uneori la mari distanțe de zona de origine, este descoperirea la Dinogetia–Garvăn a sigiliului lui
Mihail, mitropolitul Kievului între anii 1130-1145.
DIR C, doc. nr. 230, p. 275 sq.; Constantinescu 1973, p. 187-191; IstRom 2001, p. 12, 365, 373;
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aparținând ritului răsăritean, care după distrugere mongolă nu au mai fost refăcute69.Caracteristicile engolpionului care permit o datare timpurie, pe parcursul secolului al XII-lea corelată cu o prezență foarte timpurie
și singulară a benedictinilor în nord-estul Transilvaniei, ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva această piesă
ascunde și un alt mesaj. Despre misionarii ordinelor călugărești se știe că aceștia nu au mers la întâmplare în
acțiunile lor de convertire și de atragere a unor noi enoriași pentru biserica apostolică, ci vizau în principal
locurile mai dezvoltate și cu o bună reprezentare demografică. În general, acolo unde inițial au existat vechi
mănăstiri de rit răsăritean, deja în jurul lor exista o populație mai consistentă creștinată. În felul acesta acapararea unor astfel de puncte era esențială pentru catolicism, convertirea unor creștini ortodocși la catolicism
fiind o misiune mult mai ușoară decât convertirea păgânilor70. Documentul din 1246 menționează indirect o
bună populare a zonei înainte de invazia mongolă. Acest aspect corelat cu denumirea localității de Mönchsdorf
și în condițiile în care nu se ia în considerare ipotetica prezența a unor călugări din ordinului benedictin sau
dacă se acceptă ideea că biserica a fost construită după 1241 fără o prezență a unui ordin mănăstiresc catolic,
acest toponimic ar putea să sugereze păstrarea în toponimia primilor coloniști germani amintirea unei vechi
mănăstiri creștine, dar nu catolice ci ortodoxe. În urma acestei interpretări prezența unui engolpion, înțeles ca
piesă spirituală specifică ritului ortodox și purtată de un arhiereu71, este pe deplin justificată, în orice organizare bisericească existând un contact strâns și permanent între forurile ecleziastice superioare și cele inferioare, reprezentate în zonele mai îndepărtate de centru prin mănăstiri. Desigur, aceasta reprezintă o ipoteză, care
poate fi confirmată numai prin descoperirea în apropierea satului a unui ansamblu monastic de rit bizantin și
care să poată fi datat în secolele XII-XIII, până la invazia mongolă.
Engolpionul descoperit la Herina, prin originea, datarea și importanța sa aduce în discuție o serie de probleme confesionale, în special pentru orientarea ortodoxă, transilvăneană a comunităților românești înainte
de marea invazie mongolă. Ne exprimăm speranța că prin publicarea și integrarea sa în circuitul științific,
această descoperire va contribui la o mai bună cunoașterea a acestei perioade și în același timp prin readucerea în actualitate a unor realități din epoca medieval timpurie din Transilvania de nord-est, să constituie un
imbold pentru reluarea cercetărilor.
The Pectoral Reliquary-Cross (encolpion) from Herina
(Summary)
The author makes known to the researchers and interested readers a reliquary-cross pectoral (encolpion),
recently discovered in Transylvania, specifically in the vicinity of the famous church from Herina, built in
Romanesque style in the middle of the thirteenth century.
The reliquary-cross, discovered incidentally, is cast of good quality bronze, in bivalve pattern. Preserved
whole, in a good state of preservation, the cross has on the obverse, in the center a realistic representation of
an embossed image of Jesus Christ, crucified with halo. At the ends of the three equal arms, there are three
round medallions with the representation in relief of the busts of three saints. In the central part of the cross,
overhead the Savior imagine and both sides of the hands, vertically near the bottom left and the upper medallion incised letters appear, in Greek and Slavonic. These are monograms and abbreviations of the Christian
messages that allow us identify the characters. Along with crucified Jesus is the Mother of God, St. John the
Evanghelist and St. Nicholas. The reverse has on its central part, on the vertical arm raised, the image of St.
Mary with the Holy Child, and to the ends of the arms are shown in medallion busts, three bearded holy men,
without aura, two identified as St. Peter and Paul. In the middle are incised Greek monogram of the name of
Jesus and the Virgin Mary, also a letter is poorly visible in the upper medallion.

69 În Banat și pe valea Mureșului în sec. XII-XIII până la invazia tătară sunt atestate 13 mănăstiri ortodoxe; în două

documente din 1204 și 1205 papa Inocențiu III vorbește de mănăstiri ortodoxe aflate în stare de decadență în dieceza
episcopatului catolic de Oradea și de un episcopat de rit grecesc aflat în „țara fiilor cneazului Bâlea” (zona Crișanei și
Sătmarului) care trebuie adus la ascultare de biserica catolică; scrisoarea papei Honoriu III care la 1216 și 1218 vorbește
despre existența unor mănăstiri ortodoxe în zona Aradului ș.a. O estimare a numărului mănăstirilor ortodoxe în
regatul Ungariei, se afirmă că până în sec. XIII ar fi fost 600 din care 400 au fost identificate v. Rusu et al. 2000, p. 22-23.
70 Un bun exemplu în acest sens este mănăstirea ortodoxă de la Morisena care prin convertire devine mănăstirea
benedictină de la Cenad.
71 Sabău 2013, p. 18.
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Typological and by technical execution of the highest quality, the Herina encolpion can be related to the
series of crosses or Kievan old Russian type, being produced in a workshop in Kiev or in a specialized center
of the old Russian duchies before 1240. With prototypes as the reliquary-crosses of Byzantine origin, the encolpions from the Kievan space appeared in the second half of the eleventh century, the first produced type is
precisely this model that was discovered at Herina, which renders the image of the Crucifixion and the Virgin
Hodegetria. The encolpion from Herina is so far, only the third piece of its kind in Transylvania, the best preserved specimen of all discoveries, regardless of type, in the Carpathian space. Due to its characteristics- bronze of
good quality, well-executed imagines in relief and very expressive, the use of Greek letters to the detriment of
Slavonic, are elements that led us to believe that this piece was probably produced in the first half of the twelfth
century in a workshop, in the duchy of Kiev and later in the century came to Transylvania. Given the demographic and political situation of the northeast Transylvania in the X- ½XIII centuries, until 1241, based on the information and documentation provided by archaeological research and in view of the specific reliquary-crosses
for the Orthodox confession, we believe that the piece from Herina recently discovered, belonged to an Eastern
Rite bishop who served in the territories densely populated by a Romanian Orthodox Christian population.
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Planşa 1 . Engolpionul de la Herina (foto după restaurare)
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Planşa 2 . Engolpionul de la Herina (desen)
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Câteva observații privind sărbătorile din calendarul roman
și actele cu trimitere la Transilvania medievală [secolele XI-XIII]

Mihai-Florin HASAN

Cuvinte cheie: Transilvania, sfinți, calendar, Evul Mediu, statistici.
Keywords: Transylvania, Saints, Calendar, middle Ages, Statistics.

Preocupările legate de stabilirea calendarului liturgic și a timpului sărbătorii datează încă mult mai devreme de perioada pontificatului lui Grigore al IX-lea [1227-1241]1, care a stabilit în deceniul al patrulea al
secolului al XIII-lea, care era lista sfinților ce trebuiau să se regăsească în calendarul apusean. Printre cele
mai vechi manuscrise păstrate, ce au integrate astfel de note calendaristic-liturgice, amintim: Depositio Episcoporum și Depositio Martirium din anul 354, din timpul pontifului Damasus, redactate de caligraful Filocalus2, manuscrisul identificat de J. Mabillon (calendarul Cartaginei/martirologiul cartaginez) și păstrat la 1841 la
abația Saint Germain de Près de lângă Paris ( considerat în secolele XVIII-XIX ca datând din secolul al V-lea:
483?)3. Cercetări de la începutul secolului al XX-lea4 au indicat faptul că acest Martirologiu Cartaginez a fost
editat de benedictinul Mabillon, după un manuscris de secol VI5. Ulterioare sunt: manuscrisul Paris, BNF,
lat. 10837 (secolul VIII)6, British Museum Cotton Galba A. XVIII (începutul secolului al X-lea): filele 3-14, British

1

2

3
4

5
6

336 d. Hr. sub pontificatul lui Iulius sau 448 d. Hr. redactat de Polemeus Silvius pentru Sfântul Eucherius, episcopul
de Lyon, ambele amestecând festivalurile păgâne cu cele creștine, cf. R.T. Hampson, Medii Evi Kalendarium, volumul 1,
Henry Kent Causton & Co., Birchin Lane, London, 1841, p. 390. Probabil este vorba de cele redactate sub pontificatul
lui Damasus pentru ceea ce considera Thompson ca fiind din 336, vezi infra.
Hans Lietzmann, Die drei ältesten Martyrologien, A. Marcus und E. Weber's Verlag, Bonn, 1903, p. 3, recenzie la: Frederick S. Arnold (reviewer), Recent Books on Early Christian Literature: Die drei ältesten Martyrologien by Hans Lietzmann, în
The American Journal of Theology, Vol. 8, No. 4 (Oct., 1904), p. 820, Published by: The University of Chicago Press, http://
www.jstor.org/stable/3153787, accesat: 29/10/2014 18:01. Studiu mai recent: Michele Renee Salzman, On roman time:
the Codex Calendar of 354 and the rythms of Urban life in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley and Los
Angeles, CA, USA, 1990.
Ibidem, p. 390. La fel considera și Ephraim Chambers în Cyclopaedia: Or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, ediția a 5-a, London, 1741 (ediția princeps 1721), vocea CAL, f. p.
Hans Lietzmann, Die drei ältesten Martyrologien, p. 5-8: martirologiul cartaginez, publicat la 1682 de J. Mabillon, în Vetera
Analecta, III, p. 398, după un manuscris cluniacens, astăzi pierdut, posibil original și păstrând majoritar sfinți africani,
data cel mai târziu din anul 505 d. Hr, vezi și Recent Books on Early Christian Literature..., p. 820. Martirologiul debuta cu
data de 19 aprilie, a 13-a zi până la kalendele lui mai, Sf. Martir Mappalicius și se sfârșea cu a 14-a zi înainte de kalendele lui martie, cu sfinții martiri: Macrobius, Lucillia, Nundinarius, Ceciliana și Petrensius. Din martirologiu lipsește
luna martie. Ianuarie avea 11 zile în care erau amintiți martiri, August 11 zile, Decembrie 8 zile (una ?), Aprilie cel mai
puțin 3 zile.
Samuel Macauley Jackson, D.D., Ll.D. (editor șef), The New Schaﬀ Herzog Encyclopedia Of Religious Knowledge, volumul
6, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1953, p. 1.
Gerald Bonner, David Rollason, Clare Stancliﬀe, St. Cuthbert, His Cult and His Community to AD 1200, The Boydell
Press, Woodbridge, 1989, p. 192.
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Museum Cotton Tiberius B. V (secolele X-XI?): filele 2-7, ambele redactate la Winchester (?) sau British Museum
Cotton Julius A. VI [J] unde filele 3-8 conțin un calendar metric, iar filele 13v, 14r și 16r conțin calendare pentru
anii 969-10447.
Tot din spațiul anglo-saxon știm că la conciliul local de la Clofesho (septembrie 747), convocat de arhiepiscopul Cuthberth de Canterbury, cu participarea regelui Merciei, Æthelbald (716-757), canonul 17 stabilea ca
zilele de prăznuire pentru Sfântul Gregorius și Augustinus, apostolii Angliei, să fie ținute în tot spațiul englez
fiind amintită ziua de celebrare (26 mai) pentru Augustinus8. Mechthild Gretsch trecea, prin filiera Gneuss, în
revistă o serie de manuscrise de secol VIII-XI, ce cuprindeau astfel de referințe calendaristice9.
Printre cele mai celebre și mai vechi astfel de înregistrări calendaristice rămâne manuscrisul compozit
Paris, BNF, lat. 10837 (calendarul Sfântului Wilibrord), ce cuprindea, printre altele, calendarul personal al Sfântului, cu note personale (anul 728, f. 39v), trecute de-a lungul acestuia între filele 34-41 și 4410. Calendarul, la fel
ca Evangheliile Mainhigen, au fost copiate/redactate în scriptorium-ul anglo-saxon de pe Continent, din Echternach, între 703 și 71011.
Mai apropiat de spațiul de interes al acestui studiu este manuscrisul 6082 Vatican [B.A.V.], redactat la
Montecassino sau la San Vincenzo al Volturno, la începutul secolului al XII-lea: este vorba despre un missal12.
Rude ale acestuia sunt cu siguranță MS. 166 din Biblioteca Metropolitană din Zagreb, elaborat, la fel ca și Casin. 127, Casin. 426, Vat. Borg. Lat. 211 în mediul stimulat de abatele Oderisio I de la Montecassino13, și integrate
de cercetătoarea Virginia Brown în categoria „missalelor votive” răspândite între Benevento și Montecassino14.
Primul librum missale despre care avem cunoștință, până la acest moment, în Transilvania (în sens larg)
este cel amintit de preotul Stephanus, fiul lui Nicolaus, parohul din Pele, din comitatul Solnocul Exterior, care
i-a acuzat pe Paulus și cumnatul acestuia, Petrus, fiul lui Thyba, de faptul că în noaptea Sfântului Anton [17
ianuarie] 1352 i-au spart casa și lada sa, însușindu-și un aer [unum linteum de Syndone], dar și un liturghier
[librum missale] aparținând bisericii Sf. Fecioare din Pele, precum și un inel de aur și 40 de groși15.
Pentru spațiul Ungariei, interesul pentru astfel de studii, dedicate elementelor calendaristice de datare,
s-a manifestat încă din secolul al XIX-lea, la György Fejér [1766-1851]16 la Nándor Knauz [1831-1898]17, iar
corecturi de nuanță a adus, ulterior, Imre Szentpéterey [1878-1950] cu două studii, unul din 191218, respectiv

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Helmut Gneuss, Hymnar und Hymnen im Englishen Mittelalter, Buchreihe der Anglia, band 12, Max Niemeyer Verlag,
Tübingen, 1968, p. 91. Inclusiv cu discuțiile generate de ediții critice sau observații, p. 91-92, trimiteri și pentru
Hampson, care face dese referiri la aceste mss.
Mechthild Gretsch, Ælfric and the Cult Of Saints In Late Anglo-Saxon England, Cambridge Studies In Anglo-Saxon
England, nr. 34, Cambridge UP, 2006, p. 38.
Ibidem, p. 163. Printre altele: Paris, BNF, lat. 10837, s. viiiin (calendarul Sf. Willibrord).
Gerald Bonner, David Rollason, Clare Stancliﬀe, St. Cuthbert, His Cult..., p. 192.
Ibidem.
Beneventanum Troporum Corpus II, editori: Alejandro Enrique Planquart, John Bo, Editura A-R Editions Inc., Madison,
1990, Commentary, p. 3. Cf. lui Louis Duval-Arnould, Un missel du Mont-Cassin chez les chanoines du Saint-Sauveur
de Bologne (Vat. lat. 6082) Rivista di storia della Chiesa in Italia, Roma 35 (1981) p. 450-455, de fapt manuscrisul a
fost redactat la Montecassino, dar a fost comandat de canonicii din Bologna, de unde, după 1630 a ajuns la Vatican.
Valentino Pace, în studiul Storia dell’arte e della miniatura (sec. V-XIV) apărut în La Biblioteca Apostolica Vaticana luogo di
ricerca al servizio degli studi. Atti del Convegno. Roma, 11-13 novembre 2010, editori: Marco Buonocore - Ambrogio Maria
Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2011 (Biblioteca Apostolica Vaticana. Studi e testi 468) pp.
213-247, completează cu informația cf. căreia ms. a fost redactat în perioada în care abate a fost Oderisio I [1087-1105].
Emanuela Elba, Between Southern Italy and Dalmatia: Missal MR 166 from Metropolitan Library of Zagreb, în Zograf, vol. 33,
2009, p. 65, nota 12.
Ibidem, p. 65.
Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, vol. X, Editura Academiei RSR, București, 1977, doc. 96, p. 106 [mai
departe DRH-C].
Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, VII/2, Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae,
Budapestini, 1832, p. 349 et sqq.
Nándor Knauz, Kortan: hazai történelmünkhöz alkalmazva, Az Akadémia Könyvkiadó-hivatala, 1876, 589 pg.
Imre Szentpéterey, Oklevéltani naptár, Magyar Tudományos Akadémia, Budapesta, 1912.
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un altul din 192319, cele două fiind ulterior grupate într-un studiu comun, având în vedere tematica propusă
prin cele două studii.
În spațiul german preocupările spre acest gen de studiu, aplicat și util în datarea izvoarelor, au luat avânt
tot în secolul al XIX-lea prin opera lui Hermann Grotefend20 [1845-1931], publicată în ediție princeps în 1891.
În spațiul românesc fundamental rămâne studiul elaborat de Francisc Pall și publicat în volumul I de Introducere al colecției Documente privind istoria României21. Relativ recent o contribuție punctuală a adus Lidia
Gross cu o notiță privind-o pe Sfânta Walpurga Fecioara22. În această linie încercăm să înscriem și acest studiu,
aducând completări minore acolo unde au fost neglijate în cercetarea deschisă de linia Szenpéterey-Pall, deoarce considerăm că unul l-a preluat, îndreptat și completat pe celălalt, pe urmele lui Knauz și Grotefend. În
completare, dorim să aducem în prim plan și o evaluare statistică și câteva observații deduse din această evaluare. Credem că astfel de exerciții sunt încă necesare până la o finalizare a informațiilor legate de calendarul
utilizat în spațiul transilvănean.
Din punct de vedere metodologic am avut în vedere spațiul larg al Transilvaniei, iar sursele selectate au
fost: colecția de documente editate în anii ’50 ai secolului trecut pentru secolele XI-XIII, respectiv colecția inițiată de regretatul medievist Zsigmond Jakó și continuată de colectivul de la Muzeul Ardelean.
Am operat cu patru tipuri de date, care au primit un număr de cod/entry astfel încât există înregistrate
date de plată, de prezentare, generale sau fără un specific clar [1], date de emitere a actelor [2], date deduse
din document [3] și date amintite în text [4]. Astfel au fost identificate 383 de intrări/coduri, însumând 187 de
documente ce prezintă o dată de emitere, care implică prezența unui sfânt sau a unei octave ori a unei quindene
sau a unei zile a săptămânii la distanță de ziua unui sfânt mai cunoscut.
După cum s-a putut observa destul de limpede la investigarea actelor emise, documentele excluse din
această evaluare nu au elemente de datare în afara anului, iar foarte multe utilizează, cu precădere, modul de
datare după anul regnal sau utilizând elementele specifice Curiei Romane23. Astfel s-a ajuns la cifra de 187 de
documente ce prezintă elemente de datare legate de menționarea sfinților, în timp ce datele deduse din document sunt în număr de 119. Practic rămân 77 de intrări ce sunt amintite în text sau sunt diverse înregistrări.
Am luat în calcul inclusiv acele documente ce făceau referire, uneori tangențial, la spațiul avut în vedere.

Figura 1. Reprezentarea grafică a intrărilor de tip cod pentru secolele 11-13.

19 Idem, Chronológia: a közép és újkori idoszámítás vázlata, Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1923.
20 Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 10th edition: Hahnsche

Buchhandlung, Hannover, 1960.
21 Francisc Pall, Cronologia documentelor privind Transilvania (secolele XI-XV), în Documente privind istoria României, volumul

1, Editura Academiei RPR, București, 1956, p. 451 et sqq.
22 Lidia Gross, Completare la „Calendarul sărbătorilor catolice” ce apar în documentele medievale privitoare la Transilvania, în

Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XLI, 2002, p.223-224.
23 Pentru mai multe explicații v. Francisc Pall, Cronologia documentelor..., p. 453. Spre exemplificare pentru datarea cu anul

Întrupării: doc. 13/1181, 14/1181, 15/1183, 24/1198, 29/1199, 30/1199, 32/1200, 33/1200, 34/1201, 35/1201, 36/1201, 38/1202,
42/1203, 46/1204, în Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, veac XI-XIII, vol. 1, Editura Academiei RPR,
București, 1951 [mai departe DIR-C]. Pentru anul regnal vezi: doc. 121/1221, 138/1222, 145/1223, 157/1224, 177/125,
186/127, 198/1230, în Ibidem. Pentru modelul oferit de Curie: doc. 224/1234, 226/1234, 259/1238, 260/1238, în Ibidem.
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Figura 2. Reprezentarea procentuală a codurilor-entry.

Din cele 187 de intrări cu date prezentând zile de sfinți 19 sunt provenite din falsuri, incluzând 7 intrări
din colecția DIR pentru secolele XI-XIII24. O intrare a unui document este, de asemenea, îndoielnică25. În aceste
condiții rămân 174 de intrări reale de tipul 2, care reprezintă actele considerate ca nelovite de falsitate. Practic, dintr-un număr de 848 de documente verificate (296+524+28: DIR+CDT), doar aproximativ 20,51% sunt
datate, la modul real, după zile de sfinți, octave sau quindene pentru intervalul larg 1001-1300, dar, mai precis
1250-1300. Deci pe un parcurs de 50 de ani avem înregistrate 174 de documente ce conțin nume de sfinți ca
elemente de datare.
Cu tot cu documentele false, în intervalul 124826-1275 avem un număr de 29 de documente ce prezintă elemente de datare ce implică sfinții calendarului roman.

Figura 3. Distribuţia documentelor cu elemente de datare pentru perioada 1248-1275.

În intervalul 1276-1300 sunt prezente celelalte 145 de documente, care conțin elementele de datare mai sus
menționate. Pentru a observa creșterea semnificativă care se produce în acești ultimi 25 de ani ai secolului al
XIII-lea, putem lua în calcul intervalul 1276-1285: 50 de documente.

Figura 4. Distribuţia documentelor cu elemente de datare pentru perioada 1276-1285.

24 Cf. Anexei este vorba de intrările: 76-77, 271-272, 273-274, 292, 296, 297, 298.
25 Cf. Anexei este vorba de intrarea: 337.
26 Jakó Zsigmond, Erdélyi Okmánytár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997, [mai departe: CD Trans.], I [1023-1300], doc. 207,

p. 193: act fals din colecția J.K., nr. entry: 304.
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Prima datare a unui document nelovit de falsitate, ce utilizează un sfânt prezent în calendarul latin, este
din 11 noiembrie 1250, de Sfântul Martinus Mărturisitorul, actul fiind emis de Bela al IV-lea [1235-1270], din
Sarospatak27. Până la această dată avem înregistrate 45 de intrări ce fac referiri la chemări în instanță ori plăți
de sume diverse.
În intervalul 1213-1241 avem amintiți în documente, dar nu ca elemente de datare a acestora, următorii
sfinți, dar și sfinte, precum și intervale liturgice marcate după numele duminicilor: Sfântul Gheorghe [3 mențiuni: 121328, 121629, 122430] sărbătorit în Ungaria și Transilvania pe data de 24 aprilie, Sfântul Rege Ștefan [4
mențiuni: 121531, 121732, 122233, 122434] sărbătorit pe data de 20 august, Sfântul Ioan Botezătorul [1 mențiune:
121635] sărbătorit pe data de 24 iunie, Sfântul Rege Ladislaus [1 mențiune: 121936] sărbătorit pe 27 iunie, Sărbătoarea Tuturor Sfinților [1 mențiune: 122037] ținută pe 1 noiembrie, Sfântul Gallus [1 mențiune: 122038] sărbătorit pe
16 octombrie, Sfânta Maria Magdalena [2 mențiuni: 122139, 122940] sărbătorită pe 9 iulie, Sfântul Arhanghel Mihail
[3 mențiuni: 122941, 123442, 123643] sărbătorit pe 29 septembrie, Sfântul Episcop Martin Mărturisitorul [1 mențiune: 122444] sărbătorit pe 11 noiembrie, Sfântul Apostol Toma [1 mențiune: 123345] sărbătorit pe 21 decembrie,
octavele Sfântului Ștefan [2 mențiuni: 121946, 123347] serbate pe 27 august, octavele Sfântului Ioan Botezătorul [1
mențiune: 122248] serbate pe 1 iulie, octavele Tuturor Sfinților [1 mențiune: 123249] serbate pe 8 noiembrie, sărbătorile marianice: Nașterea [2 mențiuni: 123250, 123351] serbată pe 8 septembrie, Purificarea [1 mențiune: 123652]
serbată pe 2 februarie, Adormirea [1 mențiune: 124053] serbată pe 15 august, praznicele Hristice: Duminica Intrării
în Ierusalim (Ramispalmarum/Floriile) [1 mențiune: 121654], care s-a sărbătorit în acel an pe 19 martie, respectiv
Duminica Învierii Domnului (Ressurectio Domini) [1 mențiune: 124155], care în 1241 a căzut pe 31 martie sau Duminica Înălțării Domnului [1 mențiune: 121656] care s-a serbat pe 19 mai.
Săptămânile speciale sau duminicile liturgice, atestate în aceste documente sunt următoarele: Exaudi Domine
[1 mențiune: 121457] denumire preluată din Psalmul 130 (129 Septuaginta) De profundis, o lamentatio pentru cei

27
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DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 296, p. 344.
Ibidem, doc. 67, p. 45.
Ibidem, doc. 67, p. 80.
Ibidem, doc. 157, p. 209.
Ibidem, doc. 67, p. 74.
Ibidem, doc. 103, p. 162.
Ibidem, doc. 137, p. 190.
Ibidem, doc. 157, p. 209.
Ibidem, doc. 67, p. 79.
Ibidem, doc. 67, p. 92.
Ibidem, doc. 67, p. 112.
Ibidem, doc. 67, p. 113.
Ibidem, doc. 67, p. 117.
Ibidem, doc. 67, p. 139.
Ibidem, doc. 67, p. 137.
Ibidem, doc. 67, p. 144.
Ibidem, doc. 238, p. 284.
Ibidem, doc. 157, p. 209.
Ibidem, doc. 223, p. 264.
Ibidem, doc. 67, p. 98.
Ibidem, doc. 223, p. 264.
Ibidem, doc. 67, p. 129.
Ibidem, doc. 217, p. 258.
Ibidem, doc. 217, p. 258.
Ibidem, doc. 223, p. 264.
Ibidem, doc. 247, p. 292.
Ibidem, doc. 267, p. 319.
Ibidem, doc. 67, p. 69.
Ibidem, doc. 268, p. 320.
Ibidem, doc. 67, p. 79.
Ibidem, doc. 67, p. 58.
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adormiți întru Domnul (versetul 2), serbată atunci între 11-18 mai, ce introduce a șasea duminică după Paști,
Ecce Deus [1 mențiune: 121458] denumire preluată din Psalmul 54, versetul 4, denumind a 8-a săptămână după
Rusalii [1214: 22-28 iulie], Exurge Domini [2 mențiuni: 121559 și 121960] denumire preluată după Psalmul 43:
„Exurge, quare abdormis, Domine?” denumind ziua a 60-a (sexagesima), cu două duminici înainte de începutul
Lent-ului (Postul Mare), care au căzut în cei doi ani între 22-28 februarie, respectiv 10-17 februarie, Dominus
fortitudo [1 mențiune: 121561] denumire preluată din cartea Habakkuk [Avacum] 3, 1962: „Dominus, fortitudo
mea” denumind săptămâna a 6-a după Rusalii, care a fost serbată atunci între 19-26 iulie, Dicit Dominus [1
mențiune: 121563] denumire preluată din cartea Micah [Mica] 2, 364: „dicit Dominus ecce ego...” nominalizând
săptămâna a 23-a după Rusalii, care a fost serbată atunci între 15-21 noiembrie, Omnis Terra [1 mențiune:
121765] denumire preluată după Psalmul 66 [65 Vulgata], versetul 466 introducând a doua duminică după Epifania Domnului, ce s-a serbat în acel an între 17-24 ianuarie, Factus Est [2 mențiuni: 121767 și 122268] denumire
preluată după Psalmul 18 [17 Vulgata], versetul 1969 ce introduce a doua duminică după Rusalii, Domine in
tua misericordia [2 mențiuni: 121970 și 122671] denumire preluată după Psalmul 13 [12 Vulgata], versetul 672, ce
introduce săptămâna 1-a după Rusalii, serbată între 2-9 iunie, respectiv 14-20 iunie pentru cele două date, Respice Domine [1 mențiune: 122173] denumire preluată tot după Psalmul 13 [12 Vulgata], versetul 474, care făcea
referire la a 13-a săptămână după Rusalii, serbată în 1221 între 20-27 iulie. Duminici liturgice menționate astfel
și nu și ca săptămâni [cu certitudine unele erau identice] sunt: Respice [1 mențiune: 121475] serbată pe 8 iunie
în acel an, cu trimitere la a treia duminică după Rusalii [Psalmul 25/24, versetul 1676], respectiv Factus est [2
mențiuni săptămânale] și Da pacem [1 mențiune: 121977] ce marca a 18-a duminică după Rusalii78, care a căzut
pe 29 septembrie.
Practic, în intervalul 1213-1241 avem amintiți: 9 sfinți la modul individual, o dată toți sfinții, trei octave,
cele trei sărbători marianice majore, cele trei sărbători hristice majore legate de Patimile lui Iisus, 11 săptămâni
sau duminici denumite după diverși psalmi.
Dintre sfinții atestați în documente sunt nominalizați: un înger de rang arhanghelic, trei sfinți „de casă” ai
Ungariei, o sfântă isoapostolos, un sfânt militar, unul cu valențe ascetice și omiletice accentuate, precum și un
sfânt considerat, în acord, cu Evangheliile, „cel mai mare bărbat născut din femeie”79.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Ibidem, doc. 67, p. 68.
Ibidem, doc. 67, p. 69.
Ibidem, doc. 67, p. 87.
Ibidem, doc. 67, p. 74.
Vulgata: Habakkuk, 3, 19: Dominus Deus fortitudo mea et ponet pedes meos quasi cervorum et super excelsa mea deducet me
victori in psalmis canentem.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 78.
Vulgata: Micah, 2, 3: idcirco haec dicit Dominus ecce ego cogito super familiam istam malum unde non auferetis colla vestra et
non ambulabitis superbi quoniam tempus pessimum est.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 81.
Vulgata: Ps. 65, v. 4: omnis terra adorent te et psallant tibi psalmum dicant nomini tuo diapsalma.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 84.
Ibidem, p. 127.
Vulgata: Ps. 17, v. 19: praevenerunt me in die adflictionis meae et factus est Dominus protector meus.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 97.
Ibidem, p. 132.
Vulgata: Ps. 12, v. 6: ego autem in misericordia tua speravi.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 118.
Vulgata: Ps. 12, v. 4: respice exaudi me Domine Deus meus inlumina oculos meos ne umquam obdormiam in mortem.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 61.
Vulgata: Ps. 24, v. 16: respice in me et miserere mei quia unicus et pauper sum ego.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 102.
Vulgata: Sirah, 36:18: Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophetæ tui fideles inveniantur: exaudi preces servi, et plebis tuæ
Israel.
Matei, 11:11.
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Figura 5. Distribuţia sărbătorilor pe intervalul 1213-1241.

În ceea ce privește emitenții actelor ce amintesc sfinți, sărbători sau săptămâni liturgice am identificat în
30 de cazuri ca emitent capitlul de la Oradea, în 9 cazuri regele Andrei al II-lea, în 5 cazuri pontiful Grigore al
IX-lea, 1 caz regele Bela al IV-lea.

Figura 6. Distribuţia emitenţilor de documente pentru intervalul 1213-1241.

Ca locuri de emitere: Oradea se detașează cu 30 de documente, urmează două documente emise din locații
neidentificate, un document de la Anagni, unul de la Viterbo, unul de la Teramo, unul de la Lateran/Roma,
unul de la Buda, unul posibil de la Alba Regală, iar unul din pădurea Bereg.

Figura 7. Distribuţia locurilor de emitere a documentelor pentru intervalul 1213-1241.
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Trecând la documentele ce implică elemente de datare precizate ca zile legate de menționarea unui sfânt
sau a unor sfinți, pentru intervalul 1250-1300, avem următoarea situație:
1. Sfântul Martin Episcopul și Mărturisitorul
a. data de celebrare: 11 noiembrie
b. octava: 18 noiembrie
c. quindena: 25 noiembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 2. Sfântul Nicomedis Martirul
a. data de celebrare: 15 septembrie
d. număr de mențiuni: 1
Sfântul Mucenic/Martir Nicomedis, martirizat la Roma, cu data de celebrare pe 15 septembrie, a avut rang
sacerdotal (a fost presbiter) și a fost biciuit până la moarte apoi aruncat în Tibru în timpul domniei lui Domitianus [81-96]80. Georgius Fejér, primul editor, a notat corect numele sfântului, în timp ce editorii români au
optat pentru numele Nicodimus81, așa cum s-a utilizat o formă duală [Nicodemi/Nicomedis] și în anexele din volumul 1 al DIR82, dând data de celebrare ca 1 iunie și uneori 15 septembrie. În varianta Szentpéterey din 1923
nu apare decât Nicodemus cu zile de celebrare 1 iunie, respectiv 3 august83. Data de celebrare comună, a celor
două istoriografii, de 1 iunie, este dată de un martirologiu târziu, de secol VII, care plasează martiriul sub Maximian [240-310]84. Totuși data de 15 septembrie este cea general acceptată pentru acest sfânt.
3. Sfântul Rege Ștefan
a. data de celebrare: 20 august
b. octava: 27 august
c. quindena: 3 septembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 4. Sfânta Ecaterina [Katherina] Fecioara
a. data de celebrare: 25 noiembrie
[quindena Sfântului Martin, în paralel]
b. octava: 1 ianuarie
c. quindena: 8 ianuarie
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 5. Sfântul Syxtus papa
a. data de celebrare: 3 august
b. octava: 9 august
c. quindena: 17 august
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 6. Sfântul Benedict Mărturisitorul
a. data de celebrare: 21 martie
b. octava: 28 martie
c. quindena: 3 aprilie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: -

80
81
82
83
84
85

7. Sfinții Apostoli Filip și Iacob
a. data de celebrare: 1 mai
b. octava: 8 mai
c. quindena: 15 mai
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 8. Sfântul Protomartir Ștefan [Inventio]
a. data de celebrare: 3 august
b. octava: 10 august
c. quindena: 17 august
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 9. Sfânta Cruce85 [Exalatatio]
a. data de celebrare: 14 septembrie
b. octava: 21 septembrie
c. quindena: 28 septembrie [vigilia B. Mich. Arch.]
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 10. Sfântul Rege Ladislaus
a. data de celebrare: 27 iunie
b. octava: 4 iulie
c. quindena: 11 iulie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: -

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90960, accesat la 13 noiembrie 2014.
DIR, C, XIII, 2, doc. 11, p. 13.
Documente privind istoria României, volumul 1, Editura Academiei RPR, București, 1956, p. 541/155.
Imre Szentpéterey, Chronológia: a közép és újkori idoszámítás vázlata, p. 46.
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90960, accesat la 13 noiembrie 2014.
A fost inclusă între sfinți pe motivul existenței Crucii ca esență a victoriei mărturiei lui Hristos.
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c. quindena: 7 ianuarie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 20. Sfânta Cruce [Inventio]
a. data de celebrare: 3 mai
b. octava: 10 mai
c. quindena: 17 mai
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 1
21. Sfântul Arhanghel Mihail [Adventus]
a. data de celebrare: 8 mai
b. octava: 15 mai
c. quindena: 22 mai
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 22. Sfântul Ioan Botezătorul
a. data de celebrare: 24 iunie
b. octava: 1 iulie
c. quindena: 8 iulie
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 1
23. Sfântul Apostol Iacob
a. data de celebrare: 25 iulie
b. octava: 1 august
c. quindena: 8 august
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 24. Sfântul Apostol Bartholomeu
a. data de celebrare: 24 august
b. octava: 31 august
c. quindena: 7 septembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 25. Sfântul Laurentius Martirul
a. data de celebrare: 10 august
b. octava: 17 august
c. quindena: 24 august
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 26. Sfinții Apostoli Simon și Iuda
a. data de celebrare: 28 octombrie
b. octava: 4 noiembrie
c. quindena: 11 noiembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 27. Sfânta Margareta Fecioara
a. data de celebrare: 13 iulie
b. octava: 20 iulie
c. quindena: 27 iulie
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: -

11. Sfântul Arhanghel Mihail
a. data de celebrare: 29 septembrie
b. octava: 6 octombrie
c. quindena: 13 octombrie
d. număr de mențiuni: 3
e. menționări în falsuri: 12. Sfântul Apostol Toma
a. data de celebrare: 21 decembrie
b. octava: 28 decembrie
c. quindena: 4 ianuarie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 13. Sfânta Maria Magdalena
a. data de celebrare: 22 iulie
b. octava: 29 iulie
c. quindena: 5 august
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 14. Toți Sfinții
a. data de celebrare: 1 noiembrie
b. octava: 8 noiembrie
c. quindena: 15 noiembrie
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 15. Sfântul Nicolae Mărturisitorul
a. data de celebrare: 6 decembrie
b. octava: 13 decembrie
c. quindena: 20 decembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 16. Sfântul Apostol Barnaba
a. data de celebrare: 11 iunie
b. octava: 18 iunie
c. quindena: 25 iunie
d. număr de mențiuni: 2
e. menționări în falsuri: 1
17. Sfântul Gerardus Episcopul și Martirul
a. data de celebrare: 24 septembrie
b. octava: 1 octombrie
c. quindena: 8 octombrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 18. Sfântul Egidius Abatele
a. data de celebrare: 1 septembrie
b. octava: 8 septembrie
c. quindena: 15 septembrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 19. Nașterea Domnului
a. data de celebrare: 25 decembrie
b. octava: 1 ianuarie
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28. Sfinții Marcus și Marcellian
a. data de celebrare: 18 iunie
b. octava: 25 iunie [in Crastino S. Johan. Bapt.]
c. quindena: 2 iulie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: -85
Cei doi sunt menționați în Martirologiul Roman ca fiind martirizați la Roma în timpul lui Diocletianus,
fiind înhumați în cimitirul Balbinei de pe Via Ardeatina86
29. Sfinții Fabian și Sebastian Martirii
a. data de celebrare: 20 ianuarie
b. octava: 27 ianuarie
c. quindena: 3 februarie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: 30. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
a. data de celebrare: 21 septembrie
b. octava: 28 septembrie
c. quindena: 5 octombrie
d. număr de mențiuni: 1
e. menționări în falsuri: Acestea sunt sfinții prezenți în datele de emitere a actelor, dar, de departe cele mai numeroase sunt zilele
din săptămână ce preced sau succed zilele de sărbătoare considerate demne de a fi menționate: 10 zile de luni,
13 zile de marți, 21 de zile de miercuri, 7 zile de joi, 9 zile de vineri, 14 zile de sâmbătă și 54 zile de duminică.
Multe dintre zilele de duminică au fost chiar zile de sărbătorire a unora dintre sfinții mai sus menționați, dar,
oricum, pare cert că cele mai multe acte s-au emis la jumătatea săptămânii și spre finalul acesteia.

Figura 8. Distribuţia zilelor de emitere pe săptămână pentru intervalul 1250-1300.

În ceea ce privește octavele: 57 la număr sunt legate într-un fel sau altul de emiterea documentelor, iar quindenele sunt menționate în diverse cazuri, 20 de entries.
Marele număr de octave stă cu siguranță în raport direct cu judecățile făcute în regat, inclusiv în Transilvania, fapt ce se va generaliza din secolul al XIV-lea, când funcționează tribunalele octavale.
În ceea ce privește emitenții, dintre aceștia putem aminti: Bela al IV-lea [1250-1270] cu 10 acte emise,
Stephanus al V-lea [1263-1268] cu 6 acte emise ca rex junior, iar 5 ca rege [1271-1272], Ladislau al IV-lea [12721290] cu 49 de acte, Andrei al III-lea [1290-1300] cu 34 de documente, 27 de acte sunt emise de voievozii Transilvaniei pentru intervalul 1276-1300, iar 4 de episcopul de Oradea [1284-1285], precum și 12 acte emise de
către episcopul Transilvaniei, Petrus Monoszló pentru intervalul 1276-1300.
Ca locuri de emitere menționăm Buda, Alba Iulia, Oradea, Strigoniu, Oprișani, Brșov sau Zvolen.

86 http://www.santiebeati.it/dettaglio/58060, accesat la 22. 11. 2014.
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Analiza acestor acte indică faptul că exista deja tendința de a emite documente cu ocazia octavelor, atunci
când se țineau judecăți și, de asemenea, se poate identifica un calendar juridic marcat de-a lungul anului de
sărbătorile fixe precum Epiphania Domnului [6 ianuarie], Purificationis M. V. [2 februarie], Sfântul Gheorghe
[24 aprilie], Sfinții Apostoli Filip și Iacob [1 mai], Sfântul Ioan Botezătorul [24 iunie], Adormirea Maicii Domnului [15 august], Sfântul Arhanghel Mihail [29 septembrie], Sfântul Andrei [30 noiembrie] și Sfântul Nicolae
[6 decembrie]. Fără o explicație clară rămâne emisia masivă de acte fie la Rusalii, fie la octavele acestora. Numărul impresionant de acte trebuie să aibă legătură cu începutul verii, a sfințirii recoltelor și poate cu ideea de
Trinitate, garantă a dreptății, justiției, dar și a milosteniei. La fel, o parte dintre acte au fost emise la Paști, la
Înălțare sau Duminica ori la Nașterea Fericitei Fecioare [8 septembrie].
Astfel, în calendarul Szentpéterey-Pall se pot completa câteva elemente calendaristice ignorate până acum:
LUNILE ANULUI 1
Z

IANUARIE

Z

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Epiph. D.

FEBRUARIE

Z

MARTIE

1

1

1

Purif. B.M.V.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

12

12

S. Gregorius
Papa

Z

APRILIE

Z

MAI
S. Filip. et
Iacob.

Z
1

12

12

12

13
14

13
14

13
14

13
14

13
14

13
14

15

15

15

15

15

Sophie
Quindena s. 15
Filip. et Iacob.

16

16

16

17

Julianne
16
Quindena Purif. B.M.V.
17
17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16

S. Fab. Seb.
20
Quindena Epiph. D.
21
22
23
24
25
26
27
28

Octava S.
Greg. P.
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IUNIE

S. Marcus et
Marcellianus

LUNILE ANULUI 2
Z
1
2
3
4
5

IULIE

Z
1
2
3
4
5

6

6

7
8
9
10
11
12

AUGUST

Transf. D.
S. Syxtus papa

Z
1
2
3
4
5

SEPTEMBRIE

Z
1
2
3
4
5

OCTOMBRIE

Z
1
2
3
4
5

NOIEMBRIE

Z
1
2
3
4
5

6

6

6

6

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

13

13

13

13

14

14

14
S. Nicomedis
Mart.

Colommanus
Quindena B.
Mich. Arch.

S. Martin.

13

13

14

14

14

15

15

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15

15

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

25

25

25

25

26
27
28

26
27
28

26
27
28

26
27
28

26
27
28

26
27
28

29

29

29

29

29

30
31

30

30
31

30

30
31

29
30
31

S. Maria Magd.

Dep. Lad.
Octava S. Marie
Magd.

B. Mich. Arch.

S. Katharina
Quindena S.
Martini

DECEMBRIE

25

Some observations on the Roman Calendar holidays
and documents referring to medieval Transylvania
(Abstract)
The aim of this study was to investigate the way in which the cult of saints and the calendar is reflected
in written charts issued by the Royal Chancellery of Hungarian kingdom and other charts issuing places for
the part of today Transylvania. The study was focused on the period between 11th and 13th century, but, in
fact, it analyzed the period ranged between 1213 and 1300 because in this period the use of feast day of saints
entered in the written form of royal charts. The conclusion tends to be a clear one: feasts of saints are related
to the management of justice throughout the kingdom of Hungary and, obviously, Transylvania as part of it.
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Data
24 aprilie

11-18 mai

8 iunie

20-27 iulie

22-28 februarie

19-26 iulie

20 august

15-21 noiembrie

19 martie

4 mai

24 iunie

24 aprilie
17-24 ianuarie
21-27 mai
10-17 februarie
27 iunie
2-9 iunie
27 august

8 septembrie

29 septembrie
1 noiembrie
16 octombrie
22 iulie
20-27 iulie
5 iunie
1 iulie
14-20 iunie
29 septembrie
22 iulie
29 septembrie
20 august

Cod
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1226
1229
1229
1234
1217

1219

1216
1217
1217
1219
1219
1219
1219

1216

săptămâna

săptămâna
Duminica/feria prima

Duminica/feria prima

săptămâna

săptămâna
săptămâna
săptămâna

Duminica/feria prima

1216

1216

săptămâna

săptămâna

săptămâna

săptămâna

Duminica/feria prima

săptămâna

Ziua săptămânii

1215

1215

1215

1215

1214

1214

1214

Anul
1213

Da pacem
Omnium Sanctorum
St. Gallus
St. Maria Magdalena
Respice Domine
Factus Est
octava St. Johannis Baptiste
Domine in tua
B. Michael Arch.
St. Maria Magdalena
B. Michael Arch.
St. Stephanus Rex

Nativitate Beate Marie Virginis

St. Georgius
Omnis Terra
Factus Est
Exurge Domine
St. Ladislaus Rex
Domine in tua misericordia
octava St. Stephanis Regis

St. Johannes Baptiste

Ascensio Domini

Ramispalmarum/Floriilor

Dicit Dominus

St. Stephanus Rex

Dominus fortitudo

Exurge

Ecce Deus

Respice

Exaudi Domine

Sfântul Patron
St. Georgius

capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
Andrei al II-lea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea
capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

capitlul de la Oradea

Emitent
capitlul de la Oradea

ANEXA

Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
?

Oradea

Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Locul emiterii
Oradea

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 100.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 80.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 81.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 84.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 87.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 92.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 97.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 98.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 79.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 79.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 79.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 78.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 74.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 74.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 69.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 68.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 61.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 58.

Ediţie
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 45.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 102.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 112.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 113.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 117.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 118.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 127.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 129.
prima săptămână a Rusaliilor DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 132.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 137.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 139.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 67, p. 144.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 103, p. 162.

dată de plată a unor sume de
bani

dată de plată a unor sume de
bani
dată de plată a unor sume de
bani
dată de plată a unor sume de
bani

s-a solicitat prezenţa părţii în
acel interval
s-au prezentat părţile în acel
interval
s-a solicitat prezenţa părţii în
acel interval
s-a amânat pentru acest
termen procesul

s-a solicitat prezenţa părţii
în acel interval; a şasea
săptămână după Paşti

Observaţii
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21 decembrie

29 septembrie

2 februarie

15 august

31 martie

11 noiembrie

15 septembrie

29 martie

3 septembrie

1 septembrie

4 iulie

29 iunie
4 iunie

31 martie

1 aprilie

25 noiembrie

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

54

55

56

1 noiembrie

6 decembrie

40

59

8 septembrie

39

11 noiembrie

27 august

38

31 octombrie

8 septembrie

37

58

8 noiembrie

36

57

Data
20 august
24 aprilie
20 august
11 Noiembrie

Cod
32
33
34
35

1265

1265

1264

1264

<1263>

<1263>

1261
1262

1261

1260

1260

1256

1253

1250

1241

1240-

1236

1236

1233-

1233-

1233-

1233-

1232

1232

Anul
1222
1224
1224
1224

Sabbatha proxima
Ressurectionis
Duminica/feria prima

feria quarta [miercuri]

feria secunda [luni]

Sabbatha p. Festi St.
Egidii

Ziua săptămânii

Ressurectio Domini
nu are menţionat; a 15-a
zi [inclusiv] de la Sf. Martin
[Quindenis]
St. Martinus
vigilia OO. SS. [Omnium
Sanctorum]; nu are menţionat
Omnium Sanctorum

nu are menţionat

SS. Petrus et Paulus Ap.
octava Pentecostes

nu are menţionat

S. Egidius [Abbas]

nu are menţionat

octava media Quadragesima

St. Martinus Episcopus et
Confessor
St. Nicomedis Martyrus

Ressurectio Domini

Assumptionis Beate Marie
Virginis

Purificationis Beate Marie Virginis

B. Michael Arch.

B. Thomas Ap.

St. Nicolaus

Nativitate Beate Marie Virginis

octava St. Stephanis Regis

Nativitate Beate Marie Virginis

octava Omnium Sanctorum

Sfântul Patron
St. Stephanus Rex
St. Georgius
St. Stephanus Rex
St. Martinus

dată de prezentare la 1232
dată generală pentru predarea
sării
dată generală pentru predarea
sării
dată generală pentru predarea
sării
dată generală pentru predarea
sării
dată de prezentare la 1236.
Identic doc. 240.
dată de prezentare la 1236

Anagni
pădurea Bereg şi
Strigoniu
pădurea Bereg şi
Strigoniu
pădurea Bereg şi
Strigoniu
pădurea Bereg şi
Strigoniu

Teramo

Stephanus, rex junior

Stephanus, rex junior

Baas, mg., judele curţii
lui Stephanus, rex
junior

Stephanus, rex junior

dată de prezentare

Bela al IV-lea

Bela al IV-lea

Bela al IV-lea

Bela al IV-lea

capitlul din Buda

Beltiug, comit. SM

Beltiug, comit. SM

Paszto [Ung.]

Oradea

Sălacea, comit. BH

Zolyom [Slovacia]

Zolyom [Slovacia]

Buda?
Oronos/Aranyos
[Ung.]

Sarospatak

Lateran/Roma

pontiful Grigore al
IX-lea
Bela al IV-lea

Buda

Viterbo

în text la notă: 11 martie
dată de prezentare la 1231

Anagni

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 268, p. 320.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 267, p. 319.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 247, p. 292.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 238, p. 284.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 223, p. 264.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 223, p. 264.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 223, p. 264.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 223, p. 264.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 217, p. 258.

DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 217, p. 258.

Ediţie
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 137, p. 190.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 157, p. 209.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 157, p. 209.
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 157, p. 209.

dedus din document
data emiterii actului; ajunul
sărbătorii
dedus din document

dată de judecată

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului; Sf. Ap.
Petru şi Pavel = 29 iunie
dedus din document
data emiterii actului

data emiterii actului

data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 73, p. 78.

DIR, C, XIII, 2, doc. 73, p. 78.

DIR, C, XIII, 2, doc. 65, p. 70.

DIR, C, XIII, 2, doc. 65, p. 70.

DIR, C, XIII, 2, doc. 45, p. 52.

DIR, C, XIII, 2, doc. 45, p. 52.

DIR, C, XIII, 2, doc. 32, p. 35.
DIR, C, XIII, 2, doc. 35, p. 40.

DIR, C, XIII, 2, doc. 32, p. 35.

DIR, C, XIII, 2, doc. 29, p. 32.

DIR, C, XIII, 2, doc. 29, p. 32.

DIR, C, XIII, 2, doc. 16, p. 15.

data emiterii actului [prima de
DIR, C, XI-XIII, 1, doc. 296, p. 344.
acest gen]
data emiterii actului
DIR, C, XIII, 2, doc. 11, p. 13.

dată de prezentare la 1241

dată generală

în text la notă: 24 aprilie

Observaţii

Locul emiterii
Alba Regală?
?
?
?

Bela al IV-lea

pontiful Grigore al
IX-lea
pontiful Grigore al
IX-lea

Andrei al II-lea

Andrei al II-lea

Andrei al II-lea

Andrei al II-lea

Emitent
Andrei al II-lea
Andrei al II-lea
Andrei al II-lea
Andrei al II-lea
pontiful Grigore al
IX-lea
pontiful Grigore al
IX-lea
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1 mai

23 iunie

24 iunie

83

84

2 februarie

79

24 aprilie
6 ianuarie

1 februarie

78

81
82

29 septembrie

77

80

6 octombrie

18 mai

71

76

21 decembrie

70

20 august

20 decembrie

69

75

11 noiembrie

68

28 mai

29 septembrie

67

74

25 noiembrie

66

1 mai

13 octombrie

65

73

5 iunie

64

15 mai

3 iunie

63

72

Data
?
8 septembrie
6 decembrie

Cod
60
61
62

1272

1272

1271
1272

1271

1271

1271

1270

1270

1270

1270

1270

1270

1270

1268

1268

1268

1268

1268

1268

1267

1267

Anul
126612661266Pentecost
nu are menţionat; a 15-a
zi [inclusiv] de la Sf. Mihail
[Quindenis]
nu are menţionat; a 15-a
zi [inclusiv] de la Sf. Martin
[Quindenis]

nu are menţionat

Sfântul Patron
media Quadragesima
Nativitate Beate Marie Virginis
St. Nicolaus

B. Michael Arch.

Locul emiterii
Is-la Sf. Margareta
Is-la Sf. Margareta
Is-la Sf. Margareta

menţionată în text

Forro, Slovacia
Forro, Slovacia

Benedictus, palatinul
regelui tânăr
Benedictus, palatinul
regelui tânăr

data emiterii actului

Rodna

Bihac, Croaţia

dedus din document

data emiterii actului

Bihac, Croaţia

data emiterii actului

Buda

dedus din document
data emiterii actului

dedus din document

?

Buda
Maramwrissio

menţionată în textul din 1409

?

menţionată în text

data emiterii actului

Sântimbru
Sântimbru

data emiterii actului

data emiterii actului

menţionată în text

menţionată în text

data emiterii actului

Buda

Oradea

Strigoniu?

Strigoniu?

Strigoniu?

dedus din document

menţionată în text

Forro, Slovacia

Rodna

menţionată în text

Forro, Slovacia

data emiterii actului

menţionată în text

data emiterii actului

Observaţii
dată de prezentare
dată de prezentare
dată de prezentare

Stephanus, rex junior Ko, fosta Iugoslavie

Stephanus, rex junior Ko, fosta Iugoslavie

Emitent
Bela al IV-lea
Bela al IV-lea
Bela al IV-lea

Benedictus, palatinul
regelui tânăr
Benedictus, palatinul
St. Martinus
regelui tânăr
vigilia B. Thome Ap.; nu are
judele şi juraţii din
menţionat
Rodna
judele şi juraţii din
B. Thomas Ap.
Rodna
nu are menţionat; prima duminică Moys, palatinul şi
Duminica/feria prima
după Quindena Sf. Ap. Filip şi
comite de Sopron şi
Iacob
Sibiu
Moys, palatinul şi
nu are menţionat; Quindena Sf.
comite de Sopron şi
Ap. Filip şi Iacob
Sibiu
Moys, palatinul şi
B. Philippus et Iacobus Ap.
comite de Sopron şi
Sibiu
nu are menţionat; miercurea
feria quarta [miercuri] cea mai apropiată dinainte de capitlul de la Oradea
sărbătoarea Rusaliilor
St. Stephanus Rex
capitlul de la Buda
Matheus, voievodul
octava B. Michaeli Arch.
Transilvaniei
Matheus, voievodul
B. Michael Arch.
Transilvaniei
nu are menţionat; Vigilia
Nicolaus de Gara,
Purificationis Beate Marie Virginis
palatinul
Nicolaus de Gara,
Purificationis Beate Marie Virginis
palatinul
nu are menţionat; octava St.
Stephanus V
Georgii martyris
St. Georgius martyrus
Stephanus V
Epiphania Domini
Stephanus V
nu are menţionat; Vigilia St.
Stephanus V
Johannis Baptiste
St. Johannes Baptiste
Stephanus V

Vineri/feria sexta
proxima Pentecostes
Duminica/feria prima

Ziua săptămânii

DIR, C, XIII, 2, doc. 154, p. 150.

DIR, C, XIII, 2, doc. 154, p. 150.

DIR, C, XIII, 2, doc. 139, p. 142.
DIR, C, XIII, 2, doc. 148, p. 147.

DIR, C, XIII, 2, doc. 139, p. 142.

DIR, C, XIII, 2, doc. 137, p. 139.

DIR, C, XIII, 2, doc. 137, p. 139.

DIR, C, XIII, 2, doc. 127, p. 132.

DIR, C, XIII, 2, doc. 127, p. 132.

DIR, C, XIII, 2, doc. 125, p. 131.

DIR, C, XIII, 2, doc. 123, p. 130.

DIR, C, XIII, 2, doc. 122, p. 129.

DIR, C, XIII, 2, doc. 122, p. 129.

DIR, C, XIII, 2, doc. 122, p. 129.

DIR, C, XIII, 2, doc. 104, p. 115.

DIR, C, XIII, 2, doc. 104, p. 115.

DIR, C, XIII, 2, doc. 103, p. 113.

DIR, C, XIII, 2, doc. 103, p. 113.

DIR, C, XIII, 2, doc. 103, p. 113.

DIR, C, XIII, 2, doc. 103, p. 113.

DIR, C, XIII, 2, doc. 87, p. 97.

DIR, C, XIII, 2, doc. 87, p. 97.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 77, p. 82.
DIR, C, XIII, 2, doc. 77, p. 82.
DIR, C, XIII, 2, doc. 77, p. 82.
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1 mai

28 iulie

25 iulie

14 septembrie

25 noiembrie

19 iunie

5 iunie

6 octombrie

106

107

108

109

110

111

112

113

1 iulie

97

8 mai

5 iulie

96

105

20 august

95

25 iulie
14 septembrie
5 aprilie

27 august

94

102
103
104

15 august

93

1 august

22 august

92

8 septembrie

24 iunie

91

101

25 iunie

90

100

21 mai
14 mai

88
89

9 septembrie

20 mai

87

99

30 noiembrie

86

24 iunie

1 decembrie

85

98

Data

Cod

1278

1278

1278

1276

1276

1276

1276

1276

1276

1275
1275
1276

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1273-1290
1273-1290

1273-1290

1272-1289

1272-1289

Anul

nu are menţionat; octava
Assumptio
Assumptio
nu are menţionat; octava Sancti
Stephani Regis
St. Stephanus Rex
nu are menţionat; f. s. post
octava Sancti Johannis Bapt.
nu are menţionat; octava Sancti
Johannis Bapt.
St. Johannes Bapt.
nu are menţionat; feria post
N.B.M.V.
Nativitate Beate Marie Virginis
nu are menţionat; octava St.
Iacobi Ap.
St. Iacobus Ap.
Exaltatio Sancte Crucis
in dominica Pascatis Domini
nu are menţionat; octava B.
Philippi et Iacobi Ap.

St. Johannes Baptiste

Sfântul Patron
nu are menţionat; feria post B.
Andree Ap.
B. Andreas Ap.
nu are menţionat; vigilia
Pentecostes octavam
octava Pentecostes
Pentecost
nu are menţionat; in Crastino
Ioannis Bapt.

Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

Oradea

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

Buda
Buda

data emiterii actului

data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 218, p. 196.

DIR, C, XIII, 2, doc. 214, p. 193.

DIR, C, XIII, 2, doc. 214, p. 193.

DIR, C, XIII, 2, doc. 199, p. 184.

DIR, C, XIII, 2, doc. 198, p. 183.

DIR, C, XIII, 2, doc. 195, p. 180.

dedus din document

Alba Iulia

Alba Iulia

DIR, C, XIII, 2, doc. 195, p. 180.

DIR, C, XIII, 2, doc. 194, p. 180.

DIR, C, XIII, 2, doc. 194, p. 180.

DIR, C, XIII, 2, doc. 187, p. 176.
DIR, C, XIII, 2, doc. 189, p. 177.
DIR, C, XIII, 2, doc. 193, p. 179.

DIR, C, XIII, 2, doc. 187, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 187, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 187, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 186, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 186, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 186, p. 176.

DIR, C, XIII, 2, doc. 179, p. 172.

DIR, C, XIII, 2, doc. 179, p. 172.

DIR, C, XIII, 2, doc. 178, p. 171.

DIR, C, XIII, 2, doc. 178, p. 171.

DIR, C, XIII, 2, doc. 177, p. 170.

DIR, C, XIII, 2, doc. 177, p. 170.

DIR, C, XIII, 2, doc. 166, p. 158.
DIR, C, XIII, 2, doc. 166, p. 158.

DIR, C, XIII, 2, doc. 166, p. 158.

DIR, C, XIII, 2, doc. 159, p. 152.

DIR, C, XIII, 2, doc. 159, p. 152.

Ediţie

data emiterii actului

dedus din document

Alba Iulia
Tureni, comit.
Cojocna
Tureni, comit.
Cojocna

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului

data emiterii actului

amintit în text

amintit în text

dedus din document

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

Alba Iulia

Alba Iulia
Buda
Oradea

Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

Valea Zalouk

Ladislau al IV-lea
Valea Zalouk

Valea Zalouk

Ladislau al IV-lea

Ladislau al IV-lea

Zvolen, Slovacia

Zvolen, Slovacia

Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea

Zvolen, Slovacia

Zvolen, Slovacia

Ladislau al IV-lea

Ladislau al IV-lea

dedus din document

Alba Iulia

Alba Iulia

dedus din document
dedus din document
data emiterii actului; ziua
următoare sf.

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

Observaţii

Szekas, Ungaria
Szekas, Ungaria

Szekas, Ungaria

Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Matheus, voievodul
Transilvaniei
Matheus, voievodul
Transilvaniei

Szegedin, Ungaria

Szegedin, Ungaria

Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea

Locul emiterii

Emitent

capitlul din Alba Iulia
Ladislau al IV-lea
Duminica/feria prima
Ladislau al IV-lea
Petrus, ep.
Transilvaniei
Petrus, ep.
St. Philippus et Iacobus Ap.
Transilvaniei
nu are menţionat; feria tertia post Iacob, magistrul casei
feria tertia [marţi]
St. Iacobi Ap.
cruciaţilor din Turda
Iacob, magistrul casei
Sabbatha
St. Iacobus Ap.
cruciaţilor din Turda
Matheus, voievodul
Exaltatio Sancte Crucis
Transilvaniei
B. Catharina Virg.
capitlul din Alba Iulia
nu are menţionat; quindena
sinod metropolitan la
Pentecostes
congregaţia generală
sinod metropolitan la
Pentecost
congregaţia generală
octava B. Michaeli Arch.
capitlul din Oradea

feria sexta [vineri]

Duminica/feria prima
Duminica/feria prima

Sabbatha

Ziua săptămânii
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11 noiembrie

23 noiembrie

16 septembrie

15 septembrie

130

131

132

133

6 iunie

18 noiembrie

129

145

6 octombrie
29 septembrie

127
128

13 iunie

12 octombrie

126

144

27 august
20 august

124
125

6 decembrie

28 august

123

143

24 iunie

122

10 decembrie

16 iulie

121

142

13 decembrie

120

8 septembrie

15 decembrie

119

29 decembrie
25 decembrie
22 februarie
21 martie
1 mai
19 mai
17 mai

30 noiembrie

118

135
136
137
138
139
140
141

28 noiembrie

117

134

Data
29 septembrie
11 mai
6 august

Cod
114
115
116

1283

1283

1282

1282

1281
1281
1282
1282
1282
1282
1282

1281

1281

1281

1280

1280

1280

1280
1280

1280

1280
1280

1280

1280

1280

1279

1279

1279

1279

Anul
1278
1279
1279

Sfântul Patron
Emitent
B. Michael Arch.
capitlul din Oradea
Ascensionis Domini
Ladislau al IV-lea
St. Syxtus papa
Ladislau al IV-lea
nu are menţionat; feria tertia ante
feria tertia [marţi]
capitlul din Oradea
B. Andreas Ap.
feria quinta [joi]
B. Andreas Ap.
capitlul din Oradea
nu are menţionat; feria tertia post Lodomer, arhiepiscop
B. Lucie Virginis
de Strigoniu
Lodomer, arhiepiscop
B. Lucia Virg.
de Strigoniu
nu are menţionat; feria tertia post Iohannes, vicejudele
feria tertia [marţi]
viginti duo die post S. Joh. Bapt.
curţii regale
Iohannes, vicejudele
St. Johannes Bapt.
curţii regale
nu are menţionat; in Crastino
capitlul din Oradea
octavarum B. Regis Stephani
octava B. Regis Stephani
capitlul din Oradea
St. Stephanus Rex
capitlul din Oradea
nu are menţionat; septimo die
octava B. Michaeli Arch.
octava B. Michaeli Arch.
B. Michael Arch.
nu are menţionat; octava St.
Martini
St. Martinus
nu are menţionat; sexto die
octava St. Martini
nu are menţionat; in Crastino Oliver, vicejudele curţii
octavarum N. B. M. V.
regale
Oliver, vicejudele curţii
octava N. B. M. V.
regale
Oliver, vicejudele curţii
Nativitate Beate Marie Virginis
regale
Quinta die Nativitatis Domini
Ladislau al IV-lea
Nativitatis Domini
Ladislau al IV-lea
Duminica/feria prima
Dominica Reminiscere
capitlul din Oradea
in festo B. Benedicti confessoris
Ladislau al IV-lea
St. Philippus et Iacobus Ap.
Ladislau al IV-lea
tertia die Penetecostes
Ladislau al IV-lea
Duminica/feria prima
Pentecost
Ladislau al IV-lea
nu are menţionat; Quinto die B.
Ladislau al IV-lea
Nicolai Confessoris
B. Nicolaus Confessor
Ladislau al IV-lea
nu are menţionat; octava
capitlul din Oradea
Pentecostes
Pentecost
capitlul din Oradea

Ziua săptămânii

dedus din document
data emiterii actului

Buda
Oradea

dedus din document

Buda

dedus din document

data emiterii actului

Oradea
Oradea

dedus din document

data emiterii actului

Strigoniu
Strigoniu

data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului
data emiterii actului
data emiterii actului
dedus din document

Pesta
Pesta
Oradea
lângă satul Zaka
Zvolen, Slovacia
Buda
Buda

dedus din document

data emiterii actului

Buda

Buda

data emiterii actului

Buda

dedus din document

dedus din document

Buda
Buda

dedus din document
dedus din document

Buda
Buda

data emiterii actului

data emiterii actului

Buda

Buda

dedus din document

Strigoniu

dedus din document
dedus din document

data emiterii actului

Strigoniu

Oradea
Oradea

dedus din document

data emiterii actului

Observaţii
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului

Oradea

Oradea

Locul emiterii
Oradea
Buda
Buda

DIR, C, XIII, 2, doc. 279, p. 247.

DIR, C, XIII, 2, doc. 279, p. 247.

DIR, C, XIII, 2, doc. 274, p. 242.

DIR, C, XIII, 2, doc. 274, p. 242.

DIR, C, XIII, 2, doc. 265, p. 235.
DIR, C, XIII, 2, doc. 265, p. 235.
DIR, C, XIII, 2, doc. 268, p. 238.
DIR, C, XIII, 2, doc. 269, p. 239.
DIR, C, XIII, 2, doc. 270, p. 240.
DIR, C, XIII, 2, doc. 271, p. 240.
DIR, C, XIII, 2, doc. 271, p. 240.

DIR, C, XIII, 2, doc. 264, p. 234.

DIR, C, XIII, 2, doc. 264, p. 234.

DIR, C, XIII, 2, doc. 264, p. 234.

DIR, C, XIII, 2, doc. 259, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 258, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 258, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 258, p. 230.
DIR, C, XIII, 2, doc. 258, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 258, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 257, p. 230.
DIR, C, XIII, 2, doc. 257, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 257, p. 230.

DIR, C, XIII, 2, doc. 256, p. 229.

DIR, C, XIII, 2, doc. 256, p. 229.

DIR, C, XIII, 2, doc. 242, p. 224.

DIR, C, XIII, 2, doc. 242, p. 224.

DIR, C, XIII, 2, doc. 239, p. 223.

DIR, C, XIII, 2, doc. 239, p. 223.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 218, p. 196.
DIR, C, XIII, 2, doc. 227, p. 204.
DIR, C, XIII, 2, doc. 233, p. 215.
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Data

23 iunie

24 iunie

25 noiembrie

16 februarie

27 iulie

25 iulie

3 august

14 septembrie
20 ianuarie
6 ianuarie
26 martie

31 mai

4 iunie
28 mai
27 iunie

30 iulie

29 iulie
22 iulie

1 august

25 iulie

21 august

20 august

31 august

27 august

20 august

13 octombrie

29 septembrie

21 decembrie

13 mai

Cod

146

147

148

149

150

151

152

153
154
155
156

157

158
159
160

161

162
163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

1285

1284

1284

1284

1284

1284

1284

1284

1284

1284

1284

1284
1284

1284

1284
1284
1284

1284

1283
1284
1284
1284

1283

1283

1283

1283

1283

1283

1283

Anul

Duminica/feria prima

feria quinta [joi]

Duminica/feria prima
Duminica/feria prima

feria quarta [miercuri]

Ziua săptămânii

Pentecost

in festo B. Thome Ap.

nu are menţionat; in Crastino B.
Regis Stephani
St. Stephanus Rex
nu are menţionat; V post octavas
S. Regis Stephani
nu are menţionat; octava S.
Regis Stephani
St. Stephanus Rex
nu are menţionat; Quindenis B.
Michaeli Arch.
B. Michael Arch.

S. Iacobus Ap.

octava S. Iacobi Ap.

Sfântul Patron
nu are menţionat; Vigilia St.
Johannis Baptiste
St. Johannes Baptiste
nu are menţionat; Quindenis St.
Martini
nu are menţionat; Quindenis
Purificationis B. V.
nu are menţionat; tertia die S.
Iacobi Ap.
S. Iacobus Ap.
Inventio B. Protomartyris
Stephani
Exaltatio Sancte Crucis
Quindena Epihanie Domini
Epiphania Domini
octava media Quadragesima
nu are menţionat; feria quarta
ante octavas Pentecostes
octava Pentecostes
Pentecost
St. Ladislaus Rex
nu are menţionat; in Crastino
octavas B. Marie Magdalene
octava B. Marie Magdalene
B. Maria Magdalena

capitlul din Oradea
Rolandus, voievodul
Transilvaniei
Ladislau al IV-lea

data emiterii actului

data emiterii actului

Dej
Alba Regală

data emiterii actului

data emiterii actului

dedus din document

dedus din document

amintit în text

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului; editorii au
datat 29 în loc de 30-in crastino
dedus din document
dedus din document

data emiterii actului

data emiterii actului
data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului

data emiterii actului

dedus din document

Oradea

Oradea

capitlul din Oradea

Oradea

capitlul din Oradea

Oradea

Oradea

capitlul din Oradea

capitlul din Oradea

lângă Lyuch

lângă Lyuch

Ladislau al IV-lea

Ladislau al IV-lea

Oradea

Oradea

Oradea
Oradea

Oradea

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
episcopul de
Oradea şi voievodul
Transilvaniei
episcopul de
Oradea şi voievodul
Transilvaniei

Oradea
Oradea
Oradea

Oradea

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
capitlul din Oradea

Oradea
lângă Perstan
lângă Perstan
Oradea

Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia
capitlul din Oradea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
capitlul din Oradea

Oradea

data emiterii actului

amintit în text

Alba Iulia
Oradea

amintit în text

Alba Iulia

capitlul din Oradea

capitlul din Oradea

dedus din document

data emiterii actului

Observaţii

Buda

Buda

Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Petrus, ep.
Transilvaniei
Petrus, ep.
Transilvaniei

Locul emiterii

Emitent

DIR, C, XIII, 2, doc. 310, p. 273.

DIR, C, XIII, 2, doc. 304, p. 267.

DIR, C, XIII, 2, doc. 301, p. 263.

DIR, C, XIII, 2, doc. 301, p. 263.

DIR, C, XIII, 2, doc. 300, p. 263.

DIR, C, XIII, 2, doc. 300, p. 263.

DIR, C, XIII, 2, doc. 300, p. 263.

DIR, C, XIII, 2, doc. 299, p. 262.

DIR, C, XIII, 2, doc. 299, p. 262.

DIR, C, XIII, 2, doc. 298, p. 261.

DIR, C, XIII, 2, doc. 298, p. 261.

DIR, C, XIII, 2, doc. 297, p. 260.
DIR, C, XIII, 2, doc. 297, p. 260.

DIR, C, XIII, 2, doc. 297, p. 260.

DIR, C, XIII, 2, doc. 293, p. 256.
DIR, C, XIII, 2, doc. 293, p. 256.
DIR, C, XIII, 2, doc. 296, p. 258.

DIR, C, XIII, 2, doc. 293, p. 256.

DIR, C, XIII, 2, doc. 286, p. 253.
DIR, C, XIII, 2, doc. 289, p. 255.
DIR, C, XIII, 2, doc. 289, p. 255.
DIR, C, XIII, 2, doc. 290, p. 256.

DIR, C, XIII, 2, doc. 285, p. 253.

DIR, C, XIII, 2, doc. 284, p. 250.

DIR, C, XIII, 2, doc. 284, p. 250.

DIR, C, XIII, 2, doc. 283, p. 249.

DIR, C, XIII, 2, doc. 283, p. 249.

DIR, C, XIII, 2, doc. 281, p. 242.

DIR, C, XIII, 2, doc. 281, p. 242.

Ediţie
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1 mai

6 iunie

16 mai

186

187

188

1288

1288

1288

1288

1288

1288

1289

6 octombrie

29 septembrie

27 octombrie

28 mai/30 mai
[n.n]

29 mai

195

196

197

198

199

1289

1288

1288

1288
1288

17 iulie

13 iulie
24 septembrie

192

193
194

1288

1288

2 mai

185

1288

1288

27 martie

184

1287

11 iunie

6 decembrie

183

1286
1286
1286
1287
1287

191

19 martie
12 martie
22 iulie
16 martie
1 noiembrie

178
179
180
181
182

1285

8 iunie

10 august

177

1285

190

7 august

176

1285

24 iunie

27 mai

175

Anul

189

Data

Cod

Pentecost

nu are menţionat; in Crastino
Pentecostes

data emiterii actului
dedus din document

Oradea
Oradea

DIR, C, XIII, 2, doc. 348, p. 308.

Alba Iulia
Alba Iulia

Petrus, ep.
Transilvaniei

dedus din document

DIR, C, XIII, 2, doc. 344, p. 304.

data emiterii actului
data emiterii actului; de fapt
este 30 mai deoarece datarea
este in crastino şi nu in vigilia

DIR, C, XIII, 2, doc. 348, p. 308.

DIR, C, XIII, 2, doc. 343, p. 303.

DIR, C, XIII, 2, doc. 343, p. 303.

Braşov

?

dedus din document

DIR, C, XIII, 2, doc. 339, p. 301.
DIR, C, XIII, 2, doc. 339, p. 301.
DIR, C, XIII, 2, doc. 342, p. 302.

?

data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului; legat de
Bărbat

Oradea

DIR, C, XIII, 2, doc. 338, p. 301.

DIR, C, XIII, 2, doc. 338, p. 301.

DIR, C, XIII, 2, doc. 338, p. 301.

DIR, C, XIII, 2, doc. 338, p. 301.

DIR, C, XIII, 2, doc. 338, p. 301.

DIR, C, XIII, 2, doc. 336, p. 296.

DIR, C, XIII, 2, doc. 336, p. 296.

DIR, C, XIII, 2, doc. 335, p. 296.

DIR, C, XIII, 2, doc. 330, p. 289.

DIR, C, XIII, 2, doc. 315, p. 279.
DIR, C, XIII, 2, doc. 315, p. 279.
DIR, C, XIII, 2, doc. 316, p. 279.
DIR, C, XIII, 2, doc. 326, p. 286.
DIR, C, XIII, 2, doc. 329, p. 288.

DIR, C, XIII, 2, doc. 313, p. 277.

DIR, C, XIII, 2, doc. 313, p. 277.

DIR, C, XIII, 2, doc. 312, p. 277.

Ediţie

Oradea
Alba Iulia

data emiterii actului

Oprişani, comit.
Turda

dedus din document

Oprişani, comit.
Turda

data emiterii actului

amintit în text

Oprişani, comit.
Turda

Oprişani, comit.
Turda

dedus din document

Oradea

amintit în text

data emiterii actului

Oradea

Oprişani, comit.
Turda

data emiterii actului

data emiterii actului

Alba Iulia

Strigoniu

data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului
data emiterii actului

data emiterii actului

Alba Iulia

Alba Iulia
Alba Iulia
Oradea
Alba Iulia
Alba Iulia

Observaţii

Locul emiterii

Petrus, ep.
Transilvaniei

Sfântul Patron
Emitent
nu are menţionat; Quindenis
Ladislau al IV-lea
Pentecostes
nu are menţionat; III proxima ante
Bartholomeus,
feria tertia [marţi]
festum B. Laurencii Martyris
episcopul de Oradea
Bartholomeus,
B. Laurencius Martyrus
episcopul de Oradea
in octavis B. Gregorii Pape
magistrul Iohannes
B. Gregorius Papa
magistrul Iohannes
B. Maria Magdalena
Ladislau al IV-lea
Duminica/feria prima
Dominica Letare
capitlul din Alba Iulia
Omnium Sanctorum
capitlul din Alba Iulia
Lodomer,
in festo B. Nicolai Confessoris
arhiepiscopul de
Strigoniu
Sabbatha
in Sancto Sabato
Ladislau al IV-lea
nu are menţionat; in Crastino B. magistrul Martinus,
Philippi et Iacobi Ap.
custodele capitlului
magistrul Martinus,
St. Philippus et Iacobus Ap.
custodele capitlului
Ladislaus,
nu are menţionat; viginti duo die
vicevoievodul
post Pentecostes
Transilvaniei
Ladislaus,
Duminica/feria prima
Pentecost
vicevoievodul
Transilvaniei
Ladislaus,
St. Johannes Baptiste
vicevoievodul
Transilvaniei
Ladislaus,
nu are menţionat; III proxima ante
vicevoievodul
feria tertia [marţi]
festum B. Barnabe Ap.
Transilvaniei
Ladislaus,
B. Barnaba Ap.
vicevoievodul
Transilvaniei
nu are menţionat; post B.
capitlul din Oradea
sabbatha
Margarete Virginis
B. Margareta Virg.
capitlul din Oradea
B. Gerardus Martyrus
capitlul din Alba Iulia
magistrul Georgius,
octava B. Michaeli Arch.
fiul lui Symon
magistrul Georgius,
B. Michael Arch.
fiul lui Symon
nu are menţionat; in vigilia Ap.
Ladislau al IV-lea
Symonis et Jude

Ziua săptămânii
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8 septembrie
25 decembrie
6 martie
21 mai

ante 24 iunie

24 iunie
24 iunie
11 noiembrie

13 ianuarie

6 ianuarie

29 ianuarie

204
205
206
207

208

209
210
211

212

213

214

8 mai

31 mai

13 iunie

17 iunie

10 iunie

4 august

1 august

25 iulie

24 decembrie
24 iunie

?

28 ianuarie

218

219

220

221

222

223

224

225

226
227

228

229

2 februarie
11 martie
3 mai

10 septembrie

203

215
216
217

Data
27 august
20 august
1 septembrie

Cod
200
201
202

1293

1293-1297

1291
1292

1291

1291

1291

1291

1291

1291

1291

1291

1291
1291
1291

1291

1291

1291

1290 1291 1291 -

1290 -

1289
1289
1290
1290

1289

Anul
1289
1289
1289

octava Epihanie

Sfântul Patron
octava S. Stephani Reg.
S. Stephanus R.
S. Egidius Abbas
nu are menţionat; III post N. B.
M. V.
N. B. M. V.
Nativitate Domini
nu are menţionat; post D. Oculi
Pentecost
nu are menţionat; ante S.
Johannis Bapt.
S. Johannes Bapt.
S. Johannes Bapt.
S. Martinus

feria quarta [miercuri]

feria sexta [vineri]

nu are menţionat; Vigilia N. D.
B. Johannes Bapt.
nu are menţionat; VI ante
Dominica Reminiscere
nu are menţionat; IV ante
Conversio

S. Iacobus Ap.

octava S. Iacobi Ap.

Ascensio Domini
nu are menţionat; IV proxima
feria quarta [miercuri]
ante octavas Pentecostes
Dominica Trinitatis; octava
Duminica/feria prima
Pentecostes
Duminica/feria prima
Pentecost
nu are menţionat; post octavas S.
sabbatha
Iacobi Ap.

Adventus S. Mychaelis Arch.

Epiph. Domini
nu are menţionat; II proxima ante
feria secunda [luni]
Purif. B. M. V.
Purif. B. M. V.
Duminica/feria prima
Dominica Invocavit
wvindena[Inv. Cr.]

Duminica/feria prima

feria secunda [luni]
Duminica/feria prima

Sabbatha

Ziua săptămânii

Filpişul Mic

Andrei al III-lea

Zvolen, Slovacia
Alba Iulia

Conventul Protom. St.
conducerea Sibiului
Andrei al III-lea
capitlul din Alba Iulia

Andrei al III-lea

Andrei al III-lea

Andrei al III-lea

Oradea
lângă cetatea
Wolter, Austria
lângă cetatea
Wolter, Austria
lângă cetatea
Wolter, Austria
Oradea
Sibiu

Oradea

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea

Oradea

capitlul din Oradea

Andrei al III-lea
Filpişul Mic
Andrei al III-lea
Alba Iulia
Andrei al III-lea
Buda
Benedictus, vice- Galda de Jos, comit.
gerens al viceVv. Tr.
Alba
capitlul din Alba Iulia
Alba Iulia

Oradea

Oradea

capitlul din Oradea

capitlul din Oradea

valea Raad

valea Raad

Andrei al III-lea
Andrei al III-lea
Andrei al III-lea
Andrei al III-lea

Keve
Cheresig
Cegled
Cheenk, disp.

Keve

Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea

Locul emiterii
lângă Geble
lângă Geble
Apoldul de Jos

Emitent
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea
Ladislau al IV-lea

DIR, C, XIII, 2, doc. 406, p. 372.

DIR, C, XIII, 2, doc. 416, p. 379.
DIR, C, XIII, 2, doc. 416, p. 379.

dedus din document
dedus din document

data emiterii actului

data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 440, p. 396.

DIR, C, XIII, 2, doc. 435, p. 394.

DIR, C, XIII, 2, doc. 421, p. 381.
DIR, C, XIII, 2, doc. 432, p. 391.

DIR, C, XIII, 2, doc. 416, p. 379.

data emiterii actului

data emiterii actului
data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 408, p. 374.

DIR, C, XIII, 2, doc. 408, p. 374.

DIR, C, XIII, 2, doc. 408, p. 374.

dedus din document

dedus din document

data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 407, p. 372.

data emiterii actului
data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 392, p. 356.
DIR, C, XIII, 2, doc. 402, p. 368.
DIR, C, XIII, 2, doc. 405, p. 371.

DIR, C, XIII, 2, doc. 392, p. 356.

DIR, C, XIII, 2, doc. 391, p. 356.

DIR, C, XIII, 2, doc. 391, p. 356.

DIR, C, XIII, 2, doc. 375, p. 330.
DIR, C, XIII, 2, doc. 390, p. 354.
DIR, C, XIII, 2, doc. 390, p. 354.

DIR, C, XIII, 2, doc. 375, p. 330.

DIR, C, XIII, 2, doc. 353, p. 312.
DIR, C, XIII, 2, doc. 357, p. 315.
DIR, C, XIII, 2, doc. 358, p. 315.
DIR, C, XIII, 2, doc. 363, p. 322.

DIR, C, XIII, 2, doc. 353, p. 312.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 351, p. 310.
DIR, C, XIII, 2, doc. 351, p. 310.
DIR, C, XIII, 2, doc. 352, p. 310.

dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului

data emiterii actului

dedus din document
dedus din document
dedus din document
data emiterii actului; eroare
a editorilor pt. data de 16
ianuarie
dedus din document

data emiterii actului

Observaţii
data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului; ziua
corelată cf. DIR 1, cal. 20
dedus din document
data emiterii actului
data emiterii actului
data emiterii actului
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25 septembrie

29 septembrie

238

239

1295

9 aprilie

6 aprilie

25 iulie

24 august

30 martie

25 martie

18 aprilie

24 aprilie
11 iunie

1 iulie

24 iunie

6 iulie

29 iunie

20 septembrie

246

247

248

249

250

251

252

253
254

255

256

257

258

259

1296

1296

1296

1296

1296

1296
1296

1296

1296

1296

1295

1295

1295

11 noiembrie

1295 -

1295

1295

1294
1295

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1293

1293

1293

1293

Anul
1293

245

25 martie

3 august

237

244

29 mai

236

24 martie

23 mai

235

243

29 septembrie

234

3 decembrie

6 octombrie

233

30 noiembrie
20 martie

8 septembrie

232

241
242

4 septembrie

231

240

Data
25 ianuarie

Cod
230

S. Iacobus Ap.

Resurrectio Domini

nu are menţionat; IV die
Resurrectionis D.

S. Martinus

S. Protom. Stephanus
nu are menţionat; ante S. M.
Arch.
S. Michael Arch.
nu are menţionat; IV post S.
Andreas
S. Andreas
Dominica Judica
nu are menţionat; in vigilia
Anunciationis B. M. V.
A. B. M. V.

Ascensio D.

Dominica ante Ascensio D.

S. Michael Arch.

octava B. Michaeli Arch.

Sfântul Patron
Conversio S. Pauli
nu are menţionat; VI proxima
ante N. B. M. V.
N. B. M. V.

S. Bartholomeus Ap.
nu are menţionat; VI post
feria sexta [vineri]
Resurrectionis D.
Duminica/feria prima
Resurrectio Domini
nu are menţionat; IV ante S.
feria quarta [miercuri]
Georgius
feria tertia [marţi]
S. Georgius
B. Barnaba Ap.
nu are menţionat; octava S.
Iohan. Bapt.
S. Iohan. Bapt.
nu are menţionat; octava S. Petri
et Pauli Ap.
S. Petrus et Paulus Ap.
nu are menţionat; V ante S.
feria quinta [joi]
Matheus

Duminica/feria prima

feria quarta [miercuri]

Duminica/feria prima

feria quarta [miercuri]

Sabbatha

Duminica/feria prima

Duminica/feria prima

feria sexta [vineri]

Ziua săptămânii

Alba Iulia
Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

Alba Iulia
Koszeg, Ungaria

Andrei al III-lea

Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia

Alba Iulia

Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

Buda
Buda

Buda

Andrei al III-lea
Andrei al III-lea
Andrei al III-lea

Alba Iulia

data emiterii actului

Turda

capitlul din Alba Iulia

dedus din document

Alba Iulia

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

data emiterii actului

data emiterii actului

menţionată în text

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

Alba Iulia

Alba Iulia

Alba Iulia

Alba Iulia

Zerias, fiul lui Nicolaus
Zerias, fiul lui Nicolaus
Petrus, ep.
Transilvaniei
Petrus, ep.
Transilvaniei
Petrus, ep.
Transilvaniei
Myle, mag. Ioaniţilor
din Turda
capitlul din Alba Iulia

Oradea
Oradea

Oradea

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
Conventul Protom. St.

?

Andrei al III-lea

dedus din document

?
?

data emiterii actului

?

Andrei al III-lea

dedus din document

Teiuş

data emiterii actului

data emiterii actului

Teiuş

Oradea

dedus din document

data emiterii actului

Observaţii
dedus din document

Strigoniu

Strigoniu

Andrei al III-lea
Andrei al III-lea
Rolandus, voievodul
Transilvaniei
Rolandus, voievodul
Transilvaniei
Rolandus, voievodul
Transilvaniei
Rolandus, voievodul
Transilvaniei
Andrei al III-lea

Locul emiterii
Alba Iulia

Emitent
capitlul din Alba Iulia

DIR, C, XIII, 2, doc. 479, p. 427.

DIR, C, XIII, 2, doc. 477, p. 426.

DIR, C, XIII, 2, doc. 477, p. 426.

DIR, C, XIII, 2, doc. 476, p. 425.

DIR, C, XIII, 2, doc. 476, p. 425.

DIR, C, XIII, 2, doc. 473, p. 423.
DIR, C, XIII, 2, doc. 475, p. 424.

DIR, C, XIII, 2, doc. 473, p. 423.

DIR, C, XIII, 2, doc. 472, p. 421.

DIR, C, XIII, 2, doc. 472, p. 421.

DIR, C, XIII, 2, doc. 465, p. 415.

DIR, C, XIII, 2, doc. 464, p. 414.

DIR, C, XIII, 2, doc. 462, p. 413.

DIR, C, XIII, 2, doc. 462, p. 413.

DIR, C, XIII, 2, doc. 462, p. 413.

DIR, C, XIII, 2, doc. 461, p. 412.

DIR, C, XIII, 2, doc. 461, p. 412.

DIR, C, XIII, 2, doc. 456, p. 407.
DIR, C, XIII, 2, doc. 460, p. 410.

DIR, C, XIII, 2, doc. 456, p. 407.

DIR, C, XIII, 2, doc. 454, p. 406.

DIR, C, XIII, 2, doc. 454, p. 406.

DIR, C, XIII, 2, doc. 453, p. 405.

DIR, C, XIII, 2, doc. 452, p. 404.

DIR, C, XIII, 2, doc. 452, p. 404.

DIR, C, XIII, 2, doc. 445, p. 399.

DIR, C, XIII, 2, doc. 445, p. 399.

DIR, C, XIII, 2, doc. 442, p. 397.

DIR, C, XIII, 2, doc. 442, p. 397.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 440, p. 396.
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Data
21 septembrie

22 octombrie

26 octombrie
24 februarie

7 martie

3 martie

12 martie

13 martie
6 martie

3 aprilie

7 aprilie

21 aprilie

14 aprilie

12 iunie

9 iunie

29 aprilie

1 mai
13 ianuarie
6 ianuarie
24 iunie

19 februarie

22 februarie

18 noiembrie

1 noiembrie

4 martie

27 martie

29 martie

6 aprilie

Cod
260

261

262
263

264

265

266

267
268

269

270

271

272

273

274

275

276
277
278
279

280

281

282

283

284

285

286

287

1299

1299

1299

1299

1298

1298

1299

1299

1297
1298
1298
1298

1297

1297

1297

1297

1297

1297

1297

1297
1297

1297

1297

1297

1296
1297

1296

Anul
1296

Resurrectio Domini

octava Resurrectionis D.

nu are menţionat; VII octava
Quadragesima
octava Quadragesima
Quadragesima
nu are menţionat; IV ante
Dominica Ramispalmarum
Dominica Ramispalmarum

Dominica Invocavit

Sfântul Patron
S. Matheus Ap.
nu are menţionat; II ante S.
Demetrius
S. Demetrius
Dominica Esto Mihi
nu are menţionat; V post
Dominicam Invocavit

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
Ladislaus, Vv. Al
Trans., comite de
Solnoc
Ladislaus, Vv. Al
Trans., comite de
Solnoc

feria quarta [miercuri]

dedus din document

Hoghiz

dedus din document

Oprişani, comit.
Turda

DIR, C, XIII, 2, doc. 504, p. 462.

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului

Oradea

DIR, C, XIII, 2, doc. 506, p. 463.

DIR, C, XIII, 2, doc. 505, p. 462.

DIR, C, XIII, 2, doc. 505, p. 462.

DIR, C, XIII, 2, doc. 504, p. 462.

menţionată în text

data emiterii actului

DIR, C, XIII, 2, doc. 504, p. 462.

menţionată în text

Alba Iulia

Alba Iulia

DIR, C, XIII, 2, doc. 503, p. 461.

DIR, C, XIII, 2, doc. 503, p. 461.

DIR, C, XIII, 2, doc. 490, p. 435.
DIR, C, XIII, 2, doc. 493, p. 439.
DIR, C, XIII, 2, doc. 493, p. 439.
DIR, C, XIII, 2, doc. 495, p. 442.

DIR, C, XIII, 2, doc. 490, p. 435.

DIR, C, XIII, 2, doc. 490, p. 435.

DIR, C, XIII, 2, doc. 490, p. 435.

DIR, C, XIII, 2, doc. 489, p. 434.

DIR, C, XIII, 2, doc. 489, p. 434.

DIR, C, XIII, 2, doc. 488, p. 433.

DIR, C, XIII, 2, doc. 488, p. 433.

DIR, C, XIII, 2, doc. 486, p. 431.
DIR, C, XIII, 2, doc. 486, p. 431.

DIR, C, XIII, 2, doc. 486, p. 431.

DIR, C, XIII, 2, doc. 485, p. 430.

DIR, C, XIII, 2, doc. 485, p. 430.

DIR, C, XIII, 2, doc. 480, p. 427.
DIR, C, XIII, 2, doc. 484, p. 430.

DIR, C, XIII, 2, doc. 480, p. 427.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 479, p. 427.

dedus din document

data emiterii actului

Buda
Buda

menţionată în text
data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului

menţionată în text

dedus din document

Oradea
Alba Iulia
Alba Iulia
Oradea

Oradea

Oradea

data emiterii actului

data emiterii actului

Oprişani, comit.
Turda

Oradea

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
dedus din document

Oradea

Oradea

Buda
Buda

data emiterii actului

data emiterii actului

Hoghiz

Buda

dedus din document
data emiterii actului

data emiterii actului

Observaţii
dedus din document

Oradea
Buda

Oradea

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea
Andrei al III-lea
Iacob, priorul
cruciferilor din Hoghiz
Iacob, priorul
cruciferilor din Hoghiz

Locul emiterii
Koszeg, Ungaria

Emitent
Andrei al III-lea

nu are menţionat; IV proxima
capitlul din Oradea
post Sancte Trinitate
Duminica/feria prima
S. Trinitatis
capitlul din Oradea
nu are menţionat; II proxima ante
feria secunda [luni]
capitlul din Oradea
SS. Jacobi et Philippi Ap.
feria quarta [miercuri]
S. Iacobus et Philippus Ap.
capitlul din Oradea
octavis Epihaniarum D.
capitlul din Alba Iulia
Epiphania Domini
capitlul din Alba Iulia
S. Iohan. Bapt.
capitlul din Oradea
nu are menţionat; V proxima ante
Andrei al III-lea
feria quinta [joi]
festum B. Petri Sedem
Duminica/feria prima
B. Petri Sedem/ Cathedram
Andrei al III-lea
nu are menţionat; octava S.
mg. Stephanus, judele
Martini
curţii regale
mg. Stephanus, judele
S. Martinus
curţii regale
mg. Stephanus, judele
Quadragesima
curţii regale
nu are menţionat; VI proxima
capitlul din Alba Iulia
feria sexta [vineri]
ante Dominica Letare
Duminica/feria prima
Dominica Letare
capitlul din Alba Iulia
nu are menţionat; II post
capitlul din Oradea
feria secunda [luni]
Dominica Judica

Duminica/feria prima

Duminica/feria prima

Duminica/feria prima

feria quarta [miercuri]

Duminica/feria prima

feria quinta [joi]

feria sexta [vineri]
Duminica/feria prima

feria secunda [luni]

Ziua săptămânii
feria sexta [vineri]
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Data
5 aprilie

26 aprilie

19 aprilie

10 august

12 august

14 septembrie

24 septembrie

27 septembrie

29 septembrie

28 octombrie
25 noiembrie
1 noiembrie

6 ianuarie

13 ianuarie

13 iulie

13 iulie

12 septembrie
8 septembrie
19 februarie
18 februarie

?

6 octombrie

1 noiembrie

8 noiembrie

3 octombrie

29 septembrie
24 aprilie

1 octombrie

30 mai

Cod
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297
298
299

300

301

302

303

304
305
306
307

308

309

310

311

312

313
314

315

316

1277

1276

1275
1275

1275

1274

1274

1270

1267

1248
1248
1263
1263

1300

1300

1300

1300

1299
1299
1299

1299

1299

1299

1299

1299

1299

1299

1299

Anul
1299

in festo Exaltationis S. Crucis

S. Laurentius
nu are menţionat; IV post S.
Laurentii

Resurrectio Domini

Sfântul Patron
Dominica Judica
nu are menţionat; octava
Resurrectionis D.

Cluj

Petrus, ep.
Transilvaniei

Mathei, Vv. Trans.
et alii
Mathei, Vv. Trans.
et alii

Mathei, Vv. Trans.

Duminica/feria prima

Quindena Pentecosth.

nu are menţionat

Alba Iulia
Buda

Stephanus, arhiep. de
Kalocsa

Cluj-Mănăştur

Cluj-Mănăştur

data emiterii actului

dedus din text; fals
menţionată în text; fals
data emiterii actului; fals; dată
imposibil de aplicat pe un act
medieval

data emiterii actului; fals

menţionată în text

data emiterii actului

CD Trans., I, doc. 351, p. 242.

CD Trans., I, doc. 341, p. 240.

CD Trans., I, doc. 338, p. 236.
CD Trans., I, doc. 340, p. 238.

CD Trans., I, doc. 338, p. 236.

CD Trans., I, doc. 332, p. 235.

CD Trans., I, doc. 332, p. 235.

CD Trans., I, doc. 289, p. 223.

data emiterii actului; fals; mai
sus poz. 76-77
Sântimbru

CD Trans., I, doc. 263, p. 216.

data emiterii actului; fals

Feketeuholm

CD Trans., I, doc. 207, p. 193.
CD Trans., I, doc. 207, p. 193.
CD Trans., I, doc. 239, p. 206.
CD Trans., I, doc. 239, p. 206.

data emiterii actului; fals
dedus din text; fals
data emiterii actului; fals
dedus din text; fals

DIR, C, XIII, 2, doc. 523, p. 480.

DIR, C, XIII, 2, doc. 522, p. 478.

DIR, C, XIII, 2, doc. 521, p. 476.

DIR, C, XIII, 2, doc. 521, p. 476.

DIR, C, XIII, 2, doc. 516, p. 472.
DIR, C, XIII, 2, doc. 517, p. 473.
DIR, C, XIII, 2, doc. 517, p. 473.

DIR, C, XIII, 2, doc. 515, p. 471.

DIR, C, XIII, 2, doc. 513, p. 469.

DIR, C, XIII, 2, doc. 513, p. 469.

DIR, C, XIII, 2, doc. 512, p. 468.

DIR, C, XIII, 2, doc. 511, p. 468.

DIR, C, XIII, 2, doc. 510, p. 467.

DIR, C, XIII, 2, doc. 508, p. 463.

DIR, C, XIII, 2, doc. 508, p. 463.

Ediţie
DIR, C, XIII, 2, doc. 506, p. 463.

Meseş
Meseş
Buda
Buda

data emiterii actului

Alba Iulia

menţionată în text
data emiterii actului

Alba Iulia

Alba Iulia

data emiterii actului

Alba Iulia

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

data emiterii actului

data emiterii actului
data emiterii actului
menţionată în text

Petrus, ep.
Transilvaniei

nu are menţionat; V post S. Mich.
conventul din Cluj M.
Arch.
Duminica/feria prima
S. Michael Arch.
conventul din Cluj M.
S. Georgius
Ladislau al IV-lea

feria quinta [joi]

octava Omnium Sanctorum

Omnium Sanctorum

octava S. Mich. Arch.

data emiterii actului
dedus din document

Cluj-Mănăştur
Alba Iulia
Alba Iulia

Oprişani, comit.
Turda

Krako

Krako

Buda

dedus din document

Mintiu
Buda

data emiterii actului

Mintiu

Andrei al III-lea

Observaţii
dedus din document

Locul emiterii
Oradea

Emitent
capitlul din Oradea
judele şi juraţii din
Mintiu
judele şi juraţii din
Mintiu
Andrei al III-lea

Ladislaus, Vv. Al
feria tertia [marţi]
S. Michael Arch.
Trans., comite de
Solnoc
SS. Iuda et Symon Ap.
conventul din Cluj M.
S. Katherina Virg. Mart.
capitlul din Alba Iulia
Omnium Sanctorum
capitlul din Alba Iulia
conventul augustinian
Epiphania Domini
din Alba Iulia
conventul augustinian
octava Epihanie
din Alba Iulia
S. Margaretha Virg.
capitlul din Alba Iulia
Petrus, ep.
S. Margaretha Virg.
Transilvaniei
sabbatha
nu are menţionat; post Virg. Glor.
R. Frater
feria tertia [marţi]
N. B. M. V. [cf. doc.: Virg. Glor.]
R. Frater
feria secunda [luni] nu are menţionat; II post Invocavit
Bela al IV-lea
Duminica/feria prima
Dominica Invocavit
Bela al IV-lea
nu are menţionat; II
Stephanus, rex junior
feria secunda [luni]
oppugnationis D.

nu are menţionat; V proxima ante
festum S. Cosme et Damiani
Duminica/feria prima SS. Cosma et Damianus Mart.

feria quinta [joi]

feria quarta [miercuri]

feria secunda [luni]

Duminica/feria prima

Duminica/feria prima

Ziua săptămânii
Duminica/feria prima
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Data

16 mai

30 mai

16 mai

13 octombrie

6 octombrie

29 septembrie

19 iunie
5 iunie
6 octombrie
29 septembrie
25 iulie

13 iunie

6 iunie

22 august

15 august

1 iunie

27 mai

13 mai

28 iunie

29 iunie

15 februarie

4 noiembrie

1 noiembrie

24 septembrie

29 septembrie

Cod

317

318

319

320

321

322

323
324
325
326
327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

[1295]

[1295]

[1289]

[1289]

1288

1285

1285

1285

1285

1285

1284

1284

1283

1283

1278
1278
1278
1278
1279

1277

1277

1277

1277

1277

1277

Anul

feria sexta [vineri]

Sabbatha

feria quarta [miercuri]

Sabbatha

Duminica/feria prima

S. Mich. Arch.

nu are menţionat; ante S. Mich.
Arch.

nu are menţionat; VI post
Omnium Sanct.
Omnium Sanctorum

Dominica Invocavit

Sfântul Patron

Ladislau al IV-lea
Ladislaus, voievodul
Trans., comite de
Solnoc
Ladislaus, voievodul
Trans., comite de
Solnoc

Ladislau al IV-lea

capitlul din Alba Iulia

Emitent
Stephanus, arhiep. de
Duminica/feria prima
Pentecost
Kalocsa
Stephanus, arhiep. de
Duminica/feria prima
Quindena Pentecosth.
Kalocsa
Stephanus, arhiep. de
Duminica/feria prima
Pentecost
Kalocsa
nu are menţionat; IV post octava Mathei, Vv. Trans.
feria quarta [miercuri]
S. Mich. Arch.
et alii
Mathei, Vv. Trans.
octava S. Mich. Arch.
et alii
Mathei, Vv. Trans.
S. Mich. Arch.
et alii
Duminica/feria prima
Quindena Pentecosth.
Ladislau al IV-lea
Duminica/feria prima
Pentecost
Ladislau al IV-lea
octava S. Mich. Arch.
capitlul din Oradea
S. Mich. Arch.
capitlul din Oradea
S. Iacobus Ap.
Ladislau al IV-lea
nu are menţionat; octava
capitlul din Oradea
Pentecostes
Duminica/feria prima
Pentecost
capitlul din Oradea
nu are menţionat; octava
conventul Sf.
Assumptio B. M. V.
Stephanus
conventul Sf.
Assumptio B. M. V.
Stephanus
nu are menţionat; VI post Quind. Rolandus, voievodul
Penth.
Transilvaniei
Rolandus, voievodul
Duminica/feria prima
Quindena Pentecosth.
Transilvaniei
Rolandus, voievodul
Duminica/feria prima
Pentecost
Transilvaniei
nu are menţionat; in vigilia SS.
capitlul din Alba Iulia
Petri et Pauli Ap.
SS. Petrus et Paulus Ap.
capitlul din Alba Iulia

Ziua săptămânii

data emiterii actului; fals
dedus din document; fals
dedus din document; fals

Sântimbru
Sântimbru
Sântimbru

Thuys/Teiuş

Thuys/Teiuş

Berechte

Berechte

Alba Iulia

Alba Iulia

Alba Iulia

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

dedus din document
data emiterii actului;
document îndoielnic

data emiterii actului

dedus din document

data emiterii actului

Turda

Turda

dedus din document

Dealul Orăzii

dedus din document

data emiterii actului

Dealul Orăzii

Turda

dedus din document

Oradea

data emiterii actului

dedus din document

Buda

Oradea

data emiterii actului

Buda

data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului

dedus din document

Buda

Cenad
Cenad
Oradea
Oradea
Chuth

Observaţii

Locul emiterii

CD Trans., I, doc. 539, p. 305.

CD Trans., I, doc. 539, p. 305.

CD Trans., I, doc. 454, p. 279.

CD Trans., I, doc. 454, p. 279.

CD Trans., I, doc. 433, p. 271.

CD Trans., I, doc. 412, p. 265.

CD Trans., I, doc. 412, p. 265.

CD Trans., I, doc. 410, p. 263.

CD Trans., I, doc. 410, p. 263.

CD Trans., I, doc. 410, p. 263.

CD Trans., I, doc. 403, p. 261.

CD Trans., I, doc. 403, p. 261.

CD Trans., I, doc. 397, p. 258-259.

CD Trans., I, doc. 397, p. 258-259.

CD Trans., I, doc. 359, p. 246.
CD Trans., I, doc. 359, p. 246.
CD Trans., I, doc. 360, p. 246.
CD Trans., I, doc. 360, p. 246.
CD Trans., I, doc. 370, p. 251.

CD Trans., I, doc. 353, p. 243.

CD Trans., I, doc. 353, p. 243.

CD Trans., I, doc. 353, p. 243.

CD Trans., I, doc. 352, p. 242-243.

CD Trans., I, doc. 352, p. 242-243.

CD Trans., I, doc. 351, p. 242.

Ediţie
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29 septembrie

369

12 august

366

10 august

1 august

365

21 septembrie

31 iulie

364

368

8 iunie
13 octombrie
29 septembrie

361
362
363

367

11 iunie

12 iunie

354

360

14 aprilie

353

25 mai

21 aprilie

352

359

20 ianuarie

351

28 mai

24 iunie
3 ianuarie

349
350

358

18 iunie

348

9 iunie

8 aprilie
25 martie
11 iunie
2 februarie

344
345
346
347

4 decembrie
30 noiembrie

7 aprilie

343

356
357

3 aprilie

342

355

Data

Cod

1299

1299

1299

1299

1299

1299

1298
1298
1298

1298

1298

1298

1297
1297

1297

1297

1297

1297

1297

1296
1297

1296

1296
1296
1296
1296

1296

1296?

Anul

capitlul din Alba Iulia

Emitent
Iohannes, prepozit de
Sibiu

Trinitate

feria secunda [luni]

feria quarta [miercuri]

S. Mich. Arch.

S. Matheus Ap.

S. Laurentius

nu are menţionat; IV post
Laurentii

Vincula Petri

feria quarta [miercuri] nu are menţionat; IV post Andree
Duminica/feria prima
S. Andreas
nu are menţionat; IV post
feria quarta [miercuri]
Penthecos.
Duminica/feria prima
Pentecost
nu are menţionat; IV post Corp.
feria quarta [miercuri]
Christ.
Duminica/feria prima
Corp. Christ.
Quindena S. Mich. Arch
S. Mich. Arch.
nu are menţionat; in vigilia ad
Vincula Petri

Duminica/feria prima

capitlul din Alba Iulia
Ladislaus, voievodul
Trans., comite de
Solnoc

Andrei al III-lea

Andrei al III-lea

prope Tyham

Oprişani, comit.
Turda

prope Tyham

CD Trans., I, doc. 580, p. 325.

dedus din document

data emiterii actului; fals; aici,
cod 296

CD Trans., I, doc. 586, p. 327.

CD Trans., I, doc. 584, p. 326.

CD Trans., I, doc. 582, p. 325.

CD Trans., I, doc. 582, p. 325.

CD Trans., I, doc. 580, p. 325.

data emiterii actului

data emiterii actului; fals; aici,
cod 292
dedus din document; fals; aici,
cod 292
data emiterii actului

CD Trans., I, doc. 569, p. 321.
CD Trans., I, doc. 573, p. 323.
CD Trans., I, doc. 573, p. 323.

CD Trans., I, doc. 569, p. 321.

CD Trans., I, doc. 568, p. 320-321.

CD Trans., I, doc. 568, p. 320-321.

CD Trans., I, doc. 563, p. 319.
CD Trans., I, doc. 563, p. 319.

CD Trans., I, doc. 562, p. 317.

CD Trans., I, doc. 562, p. 317.

CD Trans., I, doc. 561, p. 316.

dedus din document; fals
data emiterii actului
data emiterii actului

data emiterii actului; fals

capitlul din Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia
Georgius, comite
curial de Solnoc
Georgius, comite
curial de Solnoc

data emiterii actului

data emiterii actului

data emiterii actului;
fals; aici, cod 273-274
dedus din document;
fals; aici, cod 273-274
data emiterii actului
dedus din document

dedus din document;
fals; aici, cod 271-272

Oprişani, comit.
Turda

CD Trans., I, doc. 561, p. 316.

CD Trans., I, doc. 560, p. 316.

data emiterii actului
data emiterii actului;
fals; aici, cod 271-272

CD Trans., I, doc. 551, p. 313.
CD Trans., I, doc. 559, p. 316.

CD Trans., I, doc. 550, p. 312.

CD Trans., I, doc. 544, p. 308.
CD Trans., I, doc. 544, p. 308.
CD Trans., I, doc. 549, p. 311.
CD Trans., I, doc. 549, p. 311.

CD Trans., I, doc. 544, p. 308.

CD Trans., I, doc. 543, p. 307.

Ediţie

data emiterii actului; fals
data emiterii actului; fals

data emiterii actului

dedus din document
dedus din document
data emiterii actului; fals
amintit în text; fals

Oprişani, comit.
Turda

prope villam Egrus

data emiterii actului

Turda
data emiterii actului

Observaţii

Locul emiterii

capitlul din Alba Iulia

capitlul din Alba Iulia

capitlul din Oradea
capitlul din Oradea

capitlul din Oradea

capitlul din Alba Iulia
capitlul din Alba Iulia
Andrei al III-lea
Andrei al III-lea
Ladislaus, voievodul
SS. Marcus et Marcellianus
Trans., comite de
Solnoc
S. Johan. Bapt.
Andrei al III-lea
nu are menţionat; in oct. S. Joh.
Andrei al III-lea
SS. Fabianus et Sebastianus
capitlul din Alba Iulia
Mart.
Ladislaus, voievodul
Duminica/feria prima
octava Passce
Trans., comite de
Solnoc
Ladislaus, voievodul
Duminica/feria prima
Resurrectio Domini/Passce
Trans., comite de
Solnoc
nu are menţionat; IV post
feria quarta [miercuri]
capitlul din Oradea
Trinitate.

Sfântul Patron
nu are menţionat; post Quasi
feria tertia [marţi]
modo
nu are menţionat; ante Quindena
Sabbatha
Resurrectio D.
Duminica/feria prima
Quindena Res. D.
Duminica/feria prima
Resurrectio Domini
S. Barnabas Ap.
Purificatio. B. M. V.

Ziua săptămânii
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Data

30 septembrie

28 octombrie

25 noiembrie

3 mai
1 iulie
24 iunie

13 octombrie

29 septembrie

17 octombrie

18 octombrie

19 octombrie

10 decembrie
7 decembrie
30 noiembrie

Cod

370

371

372

373
374
375

376

377

378

379

380

381
382
383

1300
1300
1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300
1300
1300

1299

1299

1299

Anul

Sabbatha

feria quarta [miercuri]

Ziua săptămânii

conventul din Cluj M.

capitlul din Oradea

Emitent

Ladislaus, voievodul
S. Katherina Virg. Mart.
Trans., comite de
Solnoc
Inventio S. Crucis
capitlul din Alba Iulia
octava S. Johan.
capitlul din Alba Iulia
S. Johan. Bapt.
capitlul din Alba Iulia
nu are menţionat; Quindena S.
Stephanus comes,
Mich. Arch.
vicejudex
Stephanus comes,
S. Mich. Arch.
vicejudex
nu are menţionat; II ante S. Luce Stephanus comes,
Ev.
vicejudex
Stephanus comes,
S. Lucas Ev.
vicejudex
nu are menţionat; II post S. Luce
Andrei al III-lea
Ev.
S. post octava S. Andree
capitlul din Oradea
octava S. Andree
capitlul din Oradea
S. Andreas
capitlul din Oradea

SS. Juda et Symon Ap.

Sfântul Patron
nu are menţionat; IV post
Michael.

dedus din document
data emiterii actului
dedus din document
data emiterii actului

Buda
Buda
Buda
Buda

data emiterii actului
dedus din document
dedus din document

data emiterii actului

data emiterii actului; fals
data emiterii actului
dedus din document

CD Trans., I, doc. 603, p. 345.
CD Trans., I, doc. 603, p. 345.
CD Trans., I, doc. 603, p. 345.

CD Trans., I, doc. 601, p. 344.

CD Trans., I, doc. 600, p. 344.

CD Trans., I, doc. 600, p. 344.

CD Trans., I, doc. 599, p. 344.

CD Trans., I, doc. 599, p. 344.

CD Trans., I, doc. 594, p. 342.
CD Trans., I, doc. 595, p. 342.
CD Trans., I, doc. 595, p. 342.

CD Trans., I, doc. 591, p. 340.

CD Trans., I, doc. 590, p. 340.

data emiterii actului; fals; aici,
cod 297
data emiterii actului; fals; aici,
cod 298

CD Trans., I, doc. 587, p. 328.

Ediţie

data emiterii actului; fals

Observaţii

Buda

Mănăştur

Locul emiterii

Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene
din Transilvania din toamna anului 1479

Vasile MĂRCULEŢ
Ioan MĂRCULEŢ

Cuvinte cheie : Mihaloğlu Ali-bey, Mihaloğlu İskender-bey, Hasanbeioğlu İsâ-bey, Malkoçioğlu Bali-bey,
István I Báthory, Kinizsy Pál, Transylvanie, Câmpul Pâinii.
Mots clef : Mihaloğlu Ali-bey, Mihaloğlu İskender-bey, Hasanbeioğlu İsâ-bey, Malkoçioğlu Bali-bey, István I Báthory, Kinizsy Pál, Transylvanie, Câmpul Pâinii.

Toamna anului 1479 consemnează o puternică incursiune otomană în Transilvania. Acțiunea turcilor, la
care a participt și un corp de oste muntean a afectat regiunile de la sud de râul Mureș, mai ales cele dintre Sibiu și Orăștie. Atacul otomano-muntean avea să se încheie însă cu severa înfrângere aplicată forțelor invadatoare de cele transilvano-bănățene, comandate de voievodul István I Báthory, și de comitele de Timiș, Kinizsy
Pál (Pavel Chinezul), pe Câmpul Pâinii, la 13 octombrie 1479.
Campania otomano-munteană prezintă unele aspecte controversate, asupra cărora istoriografia, care a
abordat acest eveniment, nu s-a pus încă de acord. Reținem dintre acestea componența comandamentelor
celor două armate, efectivele angajate în luptă de beligeranți, zonele de concentrare și locurile de trecere a
Dunării și itinerariile urmate de forțele otomane până la confruntarea de pe Câmpul Pâinii.
Comandamentele și efectivele beligeranților
În toamna anului 1479, o puternică armată de akîngii, sub comanda supremă a lui Mihaloğlu Ali-bey,
beg-ul de Vidin, pătrunde în Transilvania. Complet eronat și fără niciun temei documentar, unii autori pun la
comanda expediției pe însuși sultanul Mehmed II1. În acțiunea lor, turcii au beneficiat de susținerea domnului
Țării Românești, Basarab IV cel Tânăr (Țepeluș), care acceptase suzeranitatea Imperiului Otoman. Un corp de
oaste muntean va însoți forțele otomane pe toată durata campaniei2.
Potrivit majorității surselor, Mihaloğlu Ali-bey, a fost recomandat pentru comanda expediției de calitățile sale militare demonstrate până la momentul respectiv. Referindu-se la acesta aspect, cronicarul turc Suzi
Celebi îl aprecia pe comandantul otoman drept un adevărat „Rustem al lumii” și afirma despre el că „a trecut
Dunărea de 330 de ori”, cifră evident exagerată3. Conform afirmației cronicarului Sa’adeddin, acțiunea a fost
întreprinsă „potrivit vechiului obicei musulman”, respectiv acela al gazi-ilor osmani, care întreprindeau raiduri
violente prin care devastau teritoriile adversarilor imperiului4.

1
2
3
4

Griselini 2006, p. 51.
Hurmuzaki XV/1, p. 102-104, doc. CLXXXII, CLXXXIV; Bogdan 1905, p. 147-149, doc. CXX.
Cronici turcești, I, p. 145-146 / Suzi Celebi.
Ibidem, p. 225 / Sa’adeddin.
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Identificarea comandanților otomani participanți la campania militară din toamna anului 1479, rămâne o
problemă incomplet elucidată, consecință a precarității controversatelor informații pe care le deținem. Cronicile otomane subliniază, fără excepție, faptul că Mihaloğlu Ali-bey a fost secondat de Hasanbeioğlu İsâ-bey
(Huseinbeioğlu İsâ-bey, la cronicarii Lütfi-pașa și Kodja Husein) și Malkoçioğlu Bali-bey5. Spre deosebire de
sursele otomane, unele din cele apusene îl adaugă comandamentului otoman și pe fratele lui Ali-bey, Mihaloğlu İskender-bey, beg-ul de Silistra, căruia îi recunosc indirect calitatea de locotenent al acestuia6.
Controversa este însă accentuată de alte știri, mai generale, transmise de unele din sursele menționate,
care le completează pe primele. Spre exemplu, cronica anonimă Tevarih-i al-i Osman, subliniază că alături de
comandanții menționați au participat la acțiune „de asemenea mulți alți bei”7, iar Sa’adeddin îi menționează pe
„emirii de margine”8. Care au fost acești comandanții cronicile otomane nu ne spun. La rândul său, umanistul
polonez Jan Dlugosz afirmă că forțele otomane participante la campania din Transilvania au avut în frunte
cinci comandanți, respectiv „cinci căpitani”, fără a-i nominaliza însă9.
Pe baza respectivelor informații, diferiți istorici au căutat să elucideze acest aspect. Spre exemplu, Jaromir
Hirtenfeld și Albert Amlacher susțin în lucrările lor, că în fruntea oștilor otomane participante la campania
din toamna anului 1479 s-au aflat 12 pașale de pe linia Dunării10. Unii istorici români îi menționează între
comandanții otomani pe Evrenosbeioğlu Hasan-bey și pe experimentatul Evrenosbeioğlu İsâ-bey, beg-ul de
Smederevo (Semendria)11.
În ceea ce ne privește, considerăm ca sigură prezența în fruntea forțelor otomane participante la campania din Transilvania a lui Mihaloğlu Ali-bey, în calitate de comandant suprem, secondat de Hasanbeioğlu
İsâ-bey (Huseinbeioğlu İsâ-bey, la cronicarii Lütfi-pașa și Kodja Husein), Malkoçioğlu Bali-bey și Mihaloğlu
İskender-bey, toți aceștia apărând menționați în diverse surse. În ceea ce privește participarea bătrânului și
experimentatului Evrenosbeioğlu İsâ-bey, beg-ul de Smederevo, considerăm acest lucru ca fiind incert, chiar
exclus. În opinia noastră, comandamente strategico-militare de cea mai mare importanță au concurat la reținerea experimentatului comandant otoman în sudul Dunării. Participarea lui la campania din Transilvania ar
fi condus la lăsarea fără apărare, descoperit și expus loviturilor lui Kinizsy Pál, ale cărui forțe se concentrau
la Timișoara, a importantului sector al Dunării bănățene, precum și a unui întins teritoriu riveran fluviului în
această regiune. Prin rămânerea lui la Smederevo, Evrenosbeioğlu İsâ-bey asigura, atât securitatea teritoriilor
aflate sub jurisdicția sa, cât și a celor din sectorul Țării Românești al Dunării, ai căror comandanți erau angajați în campanie.
O altă problemă o reprezintă participarea personală a domnului Țării Românești, Basarab IV Țepeluș la
această campanie. Majoritatea autorilor, care au abordat această problemă, consideră ca certă participarea
domnului muntean12. Această concluzie este categoric contestată de istoricul Aurel Decei, care susține că soldații din corpul de oaste muntean erau „trimiși nu însoțiți” de domnul Țării Românești, deoarece nici sultanul
„nu se afla personal în fruntea armatei”, pentru a face obligatorie prezența acestuia13.
Participarea lui Basarab IV la campania din Transilvania, din toamna anului 1479 este susținută însă de
mai multe surse. În acest sens se pronunță, spre exemplu, Jan Dlugosz14 sau Chronicon Dubnicense, care-l numește pe domnul muntean „Basarab cel Mic”15, cu sensul de cel Tânăr. Deosebit de importantă din acest punct
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Ibidem, p. 62 / Orudj bin Adil, p. 187 / Cronici anonime, p. 214 / Samseddin, p. 245 / Lütfi-pașa, p. 325 / Sa’adeddin, p.
461 / Kodja Husein; Cronici turcești, II, p. 142 / Solakzade Mehmed Hemdemi.
Leunclavius 1591, col. 592; Iorga 1897, p. 102; Ursu 1914, p. 147; Cf. Hațegan 2005, p. 11.
Cronici turcești, I, p. 187 / Cronici anonime.
Ibidem, p. 325 / Sa’adeddin.
Dlugossius 1712, col. 587: „quinque Capitaneos”.
Hirtenfeld 1852, p. 511; Amlacher 1879, p. 7-8.
Decei 1978, p. 115; Cf. Hațegan 1978a, p. 198-199; Cf. Hațegan 1979, p. 1897; Cf. Hațegan 1994, p. 331; Cf. Popa 2010, p.
269-274.
Iorga 1897, p. 102, n. 1; Ursu 1914, p. 138, 142; Giurescu 2007, p. 55, 88; Giurescu, Giurescu 1976, p. 167, 198; Mureșan
1962, p. 484; Câmpina, Berza 1962, p. 526; Hațegan 1978a, p. 199; Hațegan 1978b, p. 266; Hațegan, 1979, p. 1897; Hațegan 1994, p. 331; Hațegan 2005, p. 11; Popa 2010, p. 279.
Decei 1978, p. 115.
Dlugossius 1712, col. 587.
Chronicon Dubnicense, p. 202: „woyvodq Kysbazard”.
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de vedere, care în opinia noastră clarifică lucrurile, este o scrisoare adresată de domnul muntean brașovenilor
în toamna anului 1479, după campanie. Invocând acțiunile sale în sprijinul orașului ardelean, domnul relatează că „eu am căzut, împreună cu boierii, înaintea lui Ali-beg, rugându-l ca Dumnezeu să-l povățuiască și să nu meargă
împotriva voastră, fiindcă avem pace și învoială cu voi. Astfel, abia i-am întors împotriva Sibiului. Dar, când era acolo, el
a început a spune că are să meargă să prade și ținutul vostru; atunci eu din nou am căzut înaintea lui și i-am zis: n-ai ce
face [acolo], căci am trimis eu oamenii mei de au prădat și au dat foc și cu toții s-au ascuns”16.
Absența lui de la confruntarea finală de pe Câmpul Pâinii, la care, cu certitudine, nu a participat personal,
ar avea mai multe explicații. Din punctul nostru de vedere, nu este exclus ca după debușarea forțelor otomano-muntene în Transilvania, el fie își va fi direcționat acțiunile spre Brașov, cum pare a reieși din scrisoarea
menționată, fie, pur și simplu, va fi revenit în Țara Românească încredințând comanda forțelor muntele vreunui dregător de-al său.
În ceea ce privește comandamentul forțelor creștine, sursele sunt unanime în a prezenta o dualitate a comenzii, exercitată cu atribuții egale de voievodul István I Báthory asupra forțelor transilvănene și de comitele
Kinizsy Pál asupra celor bănățene. Sub comanda voievodului Transilvaniei, diferitele surse îi menționează în
fruntea unor detașamente proprii pe despoții sârbi Vuk Grigorović și Demeter Jakšić, Anton Kendy, comandantul secuilor, Georg Hecht (Szecht, la Bonfinius), judele și primarul Sibiului, Bartolomeu Dragﬀy și alții17.
Acestora li se adăuga domnul muntean Laiotă Basarab, aflat în exil18.
*
Mărimea efectivelor angajate de beligeranți reprezintă unul din aspectele controversate ale campaniei otomane din 1479. Discuția asupra acestei probleme devine cu atât mai importantă cu cât informațiile privind
efectivele beligeranților, transmise de sursele contemporane sau tardive sunt deosebit de controversate, ceea
ce a făcut ca și estimărilor specialiștilor să fie deosebit de variate.
Efectivele forțelor otomane participante la campania din Transilvania din toamna anului 1479 a primit o
estimare deosebit de diferită în diversele surse care abordează acest eveniment. Acestea oferă estimări mergând de la cifre neprecizate, la 15.000 și până la 100.000 de luptători.
Diferențele la care am făcut referire sunt sesizabile în toate sursele referitoare la campania otomană din
1479, indiferent dacă acestea provin din spațiul de credință musulmană sau din cea de credință creștină apuseană. Spre exemplu, Lütfi-pașa vorbește de „mai multe mii de akîngii”19, Johannes Leunclavius, inspirat din
analele turcești de „o mare mulțime de akîngii”20, Martin Felmer de „o mulțime de turci”21. Orudj bin Adil se pronunță pentru „15.000 de akîngii”22, Sa’adeddin optează pentru „30.000 de oameni”23, cifră acceptată și de cronicarii Kodja Husein și Solakzade Mehmed Hemdemi, care înregistrează „30.000 de călăreți”24.
O varietate și mai mare de informații întâlnim în sursele creștine. Dintre acestea, Chronicon Dubnicense,
optează pentru „34.000 de călăreți”25, Mathias Corvin, într-o scrisoare din 22 octombrie 1479 către papa Sixtus
IV, și o cronică germană se pronunță pentru 45.00026, solii maghiari participanți la dieta de la Nürnberg, în
decembrie 1479, vorbesc de 43.000 de turci și un număr mare de români27; Antonio Bonfini, Nicolaus Olachus,
Martin Felmer și alții consultați de Gheorghe Șincai ridică cifra la circa 60.000 de turci28, cronicarul sighișorean

Bogdan 1905, p. 148-149, doc. CXX.
Cf. Ibidem; Chronicon Dubnicense, p. 202; Cf. Hațegan 1978b, p. 266; Cf. Popa 2010, p. 276.
Cronici turcești, I, p. 215 / Semseddin.
Ibidem, p. 245 / Lütfi-pașa.
Leunclavius 1591, col. 592: „maxima cum Akenziorum multitudine”.
Felmer 1780, p. 126: „ingenti Turcarum multitudine”.
Ibidem, p. 62 / Orudj bin Adil.
Ibidem, p. 325 / Sa’adeddin.
Ibidem, p. 461 / Kodja Husein; Cronici turcești, II, p. 143 / Solakzade Mehmed Hemdemi.
Chronicon Dubnicense, p. 202: „triginta quatuor millibus equitibus”; Cf. Lupaș 1929, p. 360-361.
Apud Hațegan 1978b, p. 265; Iorga 1897, p. 102: „XLVm. Turcken und Walachen”; Ursu 1914, p. 147.
Iorga 1897, p. 103: „maximo cum exercitu electorum hominum, quadraginta trium milium, et Walachorum numero maximo”;
Iorga 1937, p. 200.
28 Bonfinius 1581, p. 612: „sexaginta circiter hominum milia secum ducere”; Olahus 2002, p. 160-161: „sexaginta millium equitum”; Felmer 1780, p. 126; Șincai 1969, p. 99.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Michael Moses și Annales templi Coronensis la 65.00029, un manuscris din colecția Joseph Kemeny la 80.00030,
iar Jan Dlugosz și Georg Pray, Francesco Griselini, precum și unele surse consultate de Gheorghe Șincai, la
100.000 de oameni31.
În acest punct al demersului nostru, considerăm util să facem o precizare cu privire la mărimea contingentului muntean, pus la dispoziția turcilor de domnul Țării Românești, Basarab IV Țepeluș. Constatarea pe care
ne-o permit sursele este aceea că, exceptând discursul solilor maghiari la Nürnberg, acestea nu fac nicio referire la efectivele forțelor munteane sau dacă acestea au fost inclus sau nu în cifrele avansate. Această constatare
ne permite concluzia că sursele prezentate includ efectivele contingentului muntean în cadrul celor atribuite
forțelor otomane.
În condițiile penuriei de informații, efectivele contingentului muntean au fost diferit estimate de diferiți
specialiști. Spre exemplu, Nicolae Iorga consideră numărul oștenilor munteni la „nu mai puțin de 4.000 de
pedestrași”, chiar dacă admite că cifra este exagerată32. Aurel Decei se pronunță pentru „5.000 de pedestrași
români” 33, la fel și Ioan Ursu, care consideră contingentul muntean la „vreo 5.000 de pedestrași și călăreți”34, precum și Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu și alții35. Ferencz Szakály, Pál Fodor, Daniela Mitea, Cristian
Ioan Popa optează pentru 2.000 de oșteni munteni36.
Plecând de la controversatele informații transmise de sursele disponibile, istoricii care au abordat această
problemă au formulat opinii cât se poate de diferite cu privire la mărimea efectivelor turco-muntene, care au
invadat Transilvania. Spre exemplu, Nicolae Iorga admite, cu rezerve, ca veridică cifra de 43.000 de turci37,
cifră acceptată și de Ioan Ursu, într-una din lucrările sale38, de academicianul Camil Mureșan39, iar recent de
Daniela Mitea40 și de istoricul militar Ioan Părean41. Aurel Decei estimează efectivele turco-muntene la circa
45.000 de oameni, respectiv „vreo 40.000 de năvrapi” turci cărora li s-au alăturat „5.000 de pedestrași români”42.
Ioan Ursu consideră forțele otomano-muntene la circa 45.000 de oameni, respectiv, „vreo 40.000 de turci și
5.000 de munteni”43. Ulterior, același istoric estimează efectivele turco-muntene la circa 48.000 de combatanți,
respectiv „turcii în număr de vreo 43.000”, pe care „Țepeluș i-a întovărășit cu 5.000 de munteni”44. Interesante
sunt estimările propuse de Ioan Hațegan, în două studii publicate în anul 1978. După ce în primul dintre ele
afirmă că „turcii și muntenii intră în Transilvania cu efective în jurul a 30.000 de oameni”45, în cel de-al doilea ne
oferă o opinie mult mai nuanțată susținând inițial că „oricât de mulți ar fi fost turcii pătrunși în octombrie 1479
în Transilvania, numărul lor nu se putea ridica decât cel mult la 10.000-20.000”, pentru a conchide după analiza
tuturor izvoarelor că efectivele acestora duceau spre „cifre în jurul a 15.000 până la maximum 25.000”46. Jaromir
Hirtenfeld avansează cifra de 40.000 de turci, acceptată recent și de George Marcu47. În sfârșit, Cristian Ioan
Popa consideră că forțele otomano-muntene se ridicau la „un total de 17.000 de oameni”, din care turci „în jur de
15.000” și corpul de oaste muntean „în jur de 2.000 de oșteni”48.
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În ceea ce ne privește considerăm ca veridică cifra de circa 30.000 de ackîngii avansată de cronicarii turci
Sa’adeddin, Kodja Husein și Solakzade Mehmed Hemdemi. Ne bazăm opinia pe faptul că amintiții cronicari
nu aveau niciun interes să falsifice efectivele forțelor otomane, mărindu-le, mai ales, în condițiile în care campania din Transilvania s-a încheiat cu un sever eșec. Adăugând acestora cifra de 2.000 de luptători a contingentului muntean, așa cum poate ea fi dedusă din scrisoarea regelui Mathias Corvin, către suveranul pontif,
și din relatarea soliei maghiare de la Nürnberg, ajungem la un total de maximum 32.000 de combatanți al forțelor
otomano-muntene.
Efectivele reale ale forțelor transilvano-bănățene rămân la fel de puțin cunoscute. În cazul acestora, sursele
de care sunt și mai sărace în informații, comparativ cu cele referitoare la efectivele forțelor otomane.
Antonio Bonfini, spre exemplu, ne oferă doar informații referitoare la componența etnică a forțelor transilvănene. Armata voievodului István I Báthory, susține el, era formată din secui, unguri, români și sași49. Care a
fost numărul acestora, umanistul italian nu precizează.
Dintre sursele cunoscute, cele mai interesante și singurele informații referitoare la efectivele forțelor transilvano-bănățene ni le oferă cronica lui Samseddin. Conform relatării acestuia, Kinizsy Pál, comitele de Timiș,
și aliații săi, dispuneau de circa 10.000 de soldați, voievodul István I Báthory avea sub comandă „7.000-8.000
de călăreți bine înarmați”, iar sub comanda lui Laiotă Basarab „se aflau vreo 10.000 de ostași”50. Concluzia la care
conduc informațiile cronicarului turc este aceea că efectivele forțelor transilvano-bănățene angajate împotriva
turcilor se ridicau la circa 27.000-28.000 de oameni.
În conformitate cu analiza făcută de istoricul Ioan Hațegan, acceptată și de alți specialiști, oastea Transilvaniei se compunea „din nobilimea comitatensă în număr de 10.000, corpul secuilor călări 16.000 și corpul românilor
2.000 de oameni” la care se adăugau contingentele ridicate de orașele săsești din sudul voievodatului, „de aproximativ 5.000 până la 10.000 de oameni”, cărora li se alăturau cele ale comitatelor Timiș, Arad, Caraș, Torontal
și Cenad, precum și cele ale comitatelor bihorene și maramureșene51. Conform calcului istoricului amintit,
forțele transilvănene, împreună cu cele bănățene ajungeau la o cifră „în jur de 45.000-48.000 de oameni – veridică
pe hârtie dar nu în fapte”52. Ca urmare, conchide el, „mai aproape de adevăr ni se par cifrele în jurul a 25.000-30.000
de oameni pentru forțele transilvano-bănățene”53. Cifra de cel mult 25.000 de oameni pentru forțele creștine este
avansată recent și de Cristian Ioan Popa54. În opoziție cu aceste păreri, și în pofida informațiilor transmise de
diverse surse, George Marcu, estimează, fără vreun temei justificat, forțele transilvano-bănățene la un total de
„12.000-15.000 de oșteni”55.
Parcurgerea concluziilor la care au ajuns analiștii amintiți cu privire la efectivele forțelor transilvano-bănățene ne permite constarea că acestea sunt foarte apropiate de cele avansate de cronicarul turc Samseddin,
care, cel puțin, în ceea ce privește cifra totală, apar ca fiind cât se poate de veridice. În concluzie, în ceea ce
ne privește considerăm că efectivele totale ale forțelor transilvano-bănățene mobilizate împotriva turcilor în
toamna anului 1479 s-au ridicat circa 25.000-28.000 de oameni. În cadrul lor trupele ardelene au fost de circa
15.000-18.000 de soldați, iar cele bănățene de circa 10.000. Foarte probabil, forțele ardelene îi includeau, în
cazul de față, și pe susținătorii fostului domn muntean Laiotă Basarab. Nu putem preciza exact numărul lor,
dar considerăm totuși că cifra de 10.000 de oameni avansată de cronicarul turc Samseddin este exagerată.
Originea lor nu o cunoaștem, dar, foarte probabil, aceștia erau în parte veniți din Țara Românească, în parte
recrutați din posesiunile sale ardelene, ducatele Amlașului și Făgărașului.
Comparând cifrele efectivelor forțelor otomano-muntene cu cele transilvano-bănățene, constatăm o ușoară superioritate numerică – de 1,1-1,2 la 1 – în favoarea primelor. Ușoara superioritate numerică a turcilor
și aliaților lor devenea însă deosebit de importantă ca urmare a modului în care comandanții otomani și-au
conceput și executat planul de operații, care, cel puțin, în faza sa inițială a silit forțele ardelene și cele bănățene
să opereze separat.
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Zone de concentrare, puncte de trecere a Dunării
și direcțiile de deplasare a forțelor otomano-muntene.
O altă problemă controversată a campaniei otomano-muntene din toamna anului 1479 din Transilvania o
reprezintă identificarea zonelor de concentrare și a locurilor de trecere a Dunării de către forțele turcești. Care
au fost acestea vom încerca să identificăm în continuare.
Așa cum se știe, la acțiunea militară din toamna anului 1479 au participat efectivele bey-lor turci de margine, respectiv de pe linia Dunării de la Smenderevo la Silistra. Excepția a reprezentat-o, din motivele evocate
mai sus, Evrenosbeioğlu İsâ-bey, beg-ul de Smederevo, și forțele aflate sub sa, care au rămas în sudul Dunării.
Acest lucru nu exclude însă implicarea beg-ul de Smederevo, având în vedere vasta sa experiență militară, la
pregătirea campaniei.
Desemnarea lui Mihaloğlu Ali-bey, beg-ul de Vidin, drept comandant suprem al campaniei a făcut, fără
îndoială, ca punctele de concentrare ale forțelor otomane să fie alese în apropierea ariei teritoriale de jurisdicție a acestuia. Conform relatării lui Antonio Bonfini, opinie întâlnită și în manuscrisul din colecția Joseph
Kemeny, trupele otomane destinate campaniei s-au concentrat la Smederevo56. Indirect, spre aceeași concluzie
conduce și lucrarea lui Martin Felmer57. Alte surse, precum Donado da Lezze, lasă indirect să se înțeleagă că
trupele otomane s-au concentrat la Vidin58. În sfârșit, cronicile otomane, prin informațiile precare și contradictorii pe care le transmit, permit localizarea zonelor de concentrare a forțelor otomane oriunde de-a lungul
frontierei dunărene a Țării Românești59.
Precaritatea informațiilor transmise de surse cu privire la acest aspect a făcut ca și răspunsurile specialiștilor să fie destul de evazive. Spre exemplu, Camil Mureșan se pronunță pentru zona Belgrad-Vidin60. La rândul său, pe baza sumarelor informații cunoscute, Ioan Hațegan consideră că „Smederevo a constituit principalul
loc de adunare – dar nu singurul” și că întrucât „la expediție participă 5 pașale dunărene al căror teritoriu acoperea
malul sârbesc și bulgăresc al Dunării, între Smederevo, Giurgiu și Silistra”, conchide că „forțele sangeacurilor de la
extremități și-au continuat pregătirile în bazele proprii și s-au unit cu restul forțelor într-un loc dinainte stabilit”61.
În opinia noastră, respectivele puncte de concentrare a forțelor otomane destinate campaniei s-au situat
între Smederevo și Nicopole, cu precădere în zona Vidinului, cetate situată aproximativ în centrul acestui
aliniament, foarte probabil chiar în proximitatea geografică a celor trei centre. Din punctul nostru de vedere,
concentrarea unor grupări de forțe otomane în zonele frontierei dunărene de la răsărit de Nicopole nu-și află
raționamentul având în vedere destinația campaniei.
La fel de precare sunt și informațiile cu privire la locul de trecere peste Dunăre a forțelor otomane. Dintre
sursele de care dispunem, doar lucrarea lui Donado da Lezze se pronunță categoric pentru Vidin62. Dintre
diferiții specialiști care au abordat acest aspect, trecerea Dunării pe la Vidin este acceptată indirect de Ioan
Ursu63, În ceea ce-l privește pe Ioan Hațegan, chiar dacă acceptă că trecerea Dunării de către forțele otomane
s-a făcut pe la Vidin, își nuanțează opinia conchizând că „într-un context mai larg, locul de trecere trebuie căutat
între Porțile de Fier și Turnu”64.
În opoziție cu aceste opinii, Camil Mureșan consideră că turcii „au forțat Dunărea la Orșova”65. Teza a fost
preluată recent într-un dicționar de George Marcu66. În ceea ce ne privește, plecând de la afirmația lui Antonio
Bonfini, conform căruia Mihaloğlu Ali-bey intenționa să pregătească o surpriză factorilor politici și militari ai
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Transilvaniei67, considerăm că trecerea Dunării s-a făcut prin mai multe puncte, corpurile de oaste principale
traversând fluviul pe la Smederevo, sau poate pe la Horom, Vidin-Calafat și Nicopole-Turnu.
*
Încheiem demersul nostru cu propunerile de identificare a direcției sau direcțiilor de deplasare ale forțelor otomane și muntene din momentul trecerii Dunării și până la confruntarea de pe Câmpul Pâinii din 13
octombrie 1479. Cu atât mai important devine acest aspect cu cât în istoriografia problemei, până în perioada
actuală, s-au conturat trei categorii de opinii: una care susține o așa-numită direcție bănățeană și altele două
care susțin înaintarea turcilor prin Oltenia68.
Între sursele care susțin categoric trecerea turcilor prin Banat se numără lucrarea lui Martin Felmer care
afirmă că turcii au pătruns în Transilvania prin Poarta de Fier69. Indirect, spre aceeași concluzie conduc informațiile transmise de Antonio Bonfini și manuscrisul din colecția Kemeny, care susțin concentrarea forțelor
otomane la Smederevo70. Chronicon Dubnicense consemnează însă că forțele turco-muntene au pătruns „în părțile transilvănene pe drumul Câlnicului”71.
Pentru o variantă a rutei bănățene s-a pronunțat cu ceva timp în urmă și Camil Mureșan. În opinia sa,
„după ce au forțat Dunărea pe la Orșova, invadatorii otomani au înaintat spre nord pe valea Cernei și, de la Caransebeș,
prin Poarta de Fier a Transilvaniei, s-au revărsat în Hațeg, Hunedoara și Valea Mureșului”72. Pentru aceeași rută, urmată de forțele otomane, se exprimă Thomas Nägler, care susține că „intrând prin Poarta de Fier a Transilvaniei,
turcii au devastat din nou valea Mureșului, distrugând satele din scaunul Orăștiei”73.
Împotriva trecerii turcilor prin Banat se pronunță istoricul Ioan Hațegan. În sprijinul teoriei sale el invocă
faptul „este un nonsens ca o întreagă armată inamică să pustiască ținutul și locuitorii săi să nu reacționeze”, precizând
în acest sens că „Pavel Chinezu a întărit, încă din 1478, granița și, în plus, nu ar fi permis trecerea turcilor”74.
O a doua variantă, respectiv trecerea turcilor prin Oltenia Mijlocie a fost pusă în circulație de Gustav
Gündisch. Acesta este de părere că forțele turcești au înaintat pe Jiu, Gilort, iar de la Novaci, pe la Obârșia
Lotrului, peste Carpați, traversând masivele Piatra Albă și Cindrel, pătrunde în valea Sebeșului, înaintând de
la izvoarele râului până la vărsarea sa în Mureș75.
Folosirea acestui traseu de către forțele otomane este pusă sub semnul întrebării de către Ioan Hațegan.
Acesta își argumentează opinia prin faptul că drumul respectiv este greu accesibil în orice anotimp, că ploile
din zilele premergătoare ofensivei au îngreunat și mai mult înaintarea, că zona Gilort-Lotru-Sebeș este un
ținut cu sate puține și sărace și lipsit de bogății precum aurul, argintul și sarea, căutate de turci. Autorul nu
exclude însă posibilitatea ca unele trupe de elită bine antrenate să fi realizat traversarea munților pe această
rută76.
O a treia variantă, cea mai agreată de altfel, este aceea că trupele otomane au pătruns în Transilvania prin
defileul Oltului, pe la Turnu Roșu. Unii autori admit chiar că aceștia au fost nu numai călăuziți, ci și susținuți
militar de soldații munteni puși la dispoziție de Basarab IV77. Deși niciuna din sursele pe care le deținem nu
susțin direct și explicit acest lucru, totuși, informațiile transmise de cronicile toate otomane cunoscute pot fi
interpretate în acest sens78. Spre o concluzie similară conduce și conținutul unei scrisori, adresate în toamna
anului 1479 de Basarab IV brașovenilor79. În cazul acceptării acestei variante, Ioan Hațegan propune urmă-
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torul itinerariu: „trecerea Dunării prin Bulgaria – posibil Vidin – în Oltenia, traversarea acesteia de la sud-vest spre
nord-est, adică peste Jiu și apoi pe Olt, în sus, până sub munți […] și, apoi, trecerea prin trecătoarea Turnu Roșu, în
Transilvania”80.
Variata înaintării forțelor otomane pe Valea Oltului a fost acceptată parțial și de Ștefan Pascu, care prezintă însă o rută oarecum diferită de cea bine cunoscută. În opinia sa, forțele otomane pătrund în Transilvania „pe
valea Oltului până la confluența acestuia cu Lotrul. De aici o parte a otomanilor urmează cursul Lotrului, care duce spre
apus, la Porțile de Fier ale Transilvaniei, iar o altă parte pradă zona sudică a Transilvaniei: orașul Sebeș și împrejurimile,
[…], apoi Alba Iulia”81.
Recent, plecând, se pare, de la traseul propus de Șt. Pascu, asistăm la punerea în circulație a unei variante
hibrid: olteano-bănățeană. Unul din autorii săi, istoricul Ioan Părean susține că forțele otomane comandate de
Mihaloğlu Ali-bey și de Mihaloğlu İskender-bey „urcă pe Valea Oltului până la confluența acestuia cu râul Lotru,
apoi ține valea acestuia până spre izvoare, unde se împarte în două. O parte condusă de Skander coboară spre Țara Hațegului și Caransebeș, iar cealaltă, condusă de beiul Ali Michaloğlu […] coboară pe Valea Sebeșului […], apoi coboară pe
Valea Mureșului, urmând să facă joncțiunea cu gruparea lui Skander”82.
Această teorie, este preluată de George Marcu, și cu riscul de a ne repeta o consemnăm. Conform relatării
acestuia forțele otomane, comandate de cel doi frați Mihaloğlu, „înaintează pe Valea Oltului, mergând până la
confluența cu Lotrul, după care se despart, pentru a cuprinde o arie cât mai largă. Oastea condusă de Ali bey coboară pe
Valea Sebeșului, cealaltă, condusă de İskender bey, coboară spre Hațeg și Caransebeș. Acestea atacă și jefuiesc Sebeș, Alba
Iulia, Hațeg și Hunedoara, după care fac joncțiunea pe Valea Mureșului”83.
În ceea ce ne privește, considerăm ca veridică doar partea acestei teorii care admite că înaintarea trupelor
turcești spre Transilvania s-a făcut pe Valea Oltului. A doua componentă a sa, respectiv aceea care susține
avansarea forțelor otomane pe Lotru, spre izvoarele râului (Obârșia Lotrului), debușarea în regiunea Hațegului și de aici coborârea spre sud-vest spre Dunăre, până în Banat, în zona Caransebeșului, este, în opinia
noastră, categoric exclusă. Din punctul nostru de vedere, înaintarea pe cursul Lotrului de la confluența cu
Oltul spre izvoare nu se justifică din mai multe motive. În primul rând, regiunea fiind una extrem de slab
populată în epoca respectivă, nu putea asigura resursele necesare aprovizionării trupelor care ar fi tranzitat-o.
Spre exemplu, puținele localități de pe valea Lotrului, cu excepția unora dintre cele situate în regiunea de confluență cu Oltul, incluse în prezent în componența orașului Brezoi (Călinești, Drăgănești, Golotreni, Păscoaia,
Proieni, Valea lui Stan și Vărateca), sunt atestate documentar la cumpăna secolelor XV-XVI, dar mai cu seamă
în secolul al XVI-lea (Brezoi, situat mai aproape de Olt, în 1575; Mălaia, în 1515, iar Voineasa, în 1496, după
unele păreri, în 1522, după altele). În al doilea rând, tocmai slaba densitate de locuire (chiar astăzi unele dintre
localitățile menționate au o populație doar de ordinul câtorva sute de locuitori) făcea ca prada care ar fi putut
fi strânsă să fie una nesemnificativă, ceea ce făcea zona neatractivă și din acest punct de vedere. În altă ordine
de idei, alegerea acestei rute este infirmată și de factori de natură geografică. Traseul, lung de peste 70 km pe
lângă cursul Lotrului, pe unele sectoare aproape virgin, împădurit, cu porțiuni foarte înguste și cu frecvente
și mari modificări de pante (peste 10-15%), cu prăbușiri și rostogoliri de stânci și intersectat de numeroase
organisme torențiale, ar fi fost unul aproape imposibil de parcurs de o armată în epoca respectivă, cu atât mai
puțin de o armată formată aproape exclusiv din călăreți.
O asemenea realitate este în afara oricărei discuții, cel puțin, până la mijlocul secolului al XIX-lea. În acest
sens, aducem ca argument harta „Căile principale de transhumanță a oierilor transilvăneni în Țara Românească în
prima jumătate a secolului al XIX-lea”, întocmită de V. Andrei după documente de arhivă și preluată de geografa Melinda Cândea, pe care, în zona amintită nu figurează nici un drum84. Situația pare însă să se fi menținut
chiar până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ne bazăm această afirmație pe faptul că, exceptând potecile ciobanilor, până la începutul secolului al XX-lea, când a fost construit un drum, nu avem informații certe ca de-a
lungul Lotrului să fi existat și funcționat vreo altă de cale de acces terestră de acest tip.
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Referitor la înaintarea spre Caransebeș, forțele otomane debușate în regiunea Hațegului, ar fi trebuit să
părăsească Transilvania și pătrundă în Banat prin Poarta de Fier a Transilvaniei, după care să revină pe același drum pentru a face joncțiunea cu cele din Culoarul Mureșului. O asemenea acțiune, desfășurată atât de
haotic, este un nonsens.
În ceea ce ne privește, considerăm că pătrunderea turcilor în Transilvania s-a consumat pe mai multe
direcții. Ne bazăm această afirmație pe informația transmisă de Antonio Bonfini, conform căruia Mihaloğlu
Ali-bey a vizat o acțiune prin care să pună factorii politicii și militari ardeleni în fața surprizei. Acest lucru
nu se putea însă realiza în cazul în care forțele de sub comanda sa ar fi înaintat toate pe un singur itinerar. Ca
urmare, în opinia noastră, pătrunderea forțelor otomane în Transilvania s-a realizat pe cel puțin trei direcții.
Un prim corp de oaste, format probabil din forțele bey-lor dintre Nicopole și Silistra, sub comanda lui
Hasanbeioğlu İsâ-bey, a trecut Dunărea pe la Nicopole-Turnu. Foarte posibil, acestui corp de oaste otoman i
s-a alăturat și detașamentul muntean trimis de Basarab IV. Forțele otomano-muntene, comandate de Hasanbeioğlu İsâ-bey a înaintat pe Valea Oltului și, la 9 octombrie 1479, a pătruns în Transilvania prin defileul de la
Cozia-Câineni-Turnu Roșu.
Al doilea corp de oaste otoman, format, fără îndoială, din cei mai experimentați și mai antrenați soldați,
comandat de Mihaloğlu Ali-bey a trecut Dunărea pe la Vidin-Calafat, apoi, foarte probabil, de la Craiova a
înaintat pe cunoscutul drum comercial care urma cursul Jiului85 și pe Gilort. La 10 octombrie 1479, după ce
a traversat Carpații Meridionali pe vechiul drum al oierilor și chiar al negustorilor, dintre Novaci și Jina, a
debușat în Transilvania între Sibiu și Sebeș, unde a realizat joncțiunea cu forțele comandate de Hasanbeioğlu
İsâ-bey. Opinia exprimată de noi își află confirmarea în informațiile transmise de Chronicon Dubnicense, care,
așa cum am văzut susține categoric că turcii au intrat „în părțile transilvănene pe drumul Câlnicului”86. Or așa
cum se cunoaște, cetatea Câlnic, la care considerăm că face referire sursa amintită, se află situată la circa 1012 km la nord de localitatea Jina, punctul terminus ardelean al drumului montan, folosit de care pleca de la
Novaci, din Țara Românească.
Un al treilea corp de oaste turcesc, în opinia noastră cel mai numeros din punct de vedere numeric, comandat de Mihaloğlu İskender-bey, a trecut Dunărea pe la Smederevo, a înaintat pe Valea Carașului, pe la
Caransebeș și prin Poarta de Fier a pătruns în Transilvania. Nu este exclus ca alte detașamente otomane să
fi forțat Dunărea prin vadul de la Horom, pentru a se uni apoi cu corpul principal în zona cetății omonime,
iar altele să fi trecut Dunărea pe la Orșova, să fi înaintat prin culoarul Timiș-Cerna, pe prelungirea drumului
comercial care lega Oltenia de Banat87, făcând apoi joncțiunea în zona Caransebeșului cu forțele comandate de
Mihaloğlu İskender-bey. La 11 octombrie 1479, între Orăștie și Sebeș, corpul de oaste otoman venit prin Banat
a făcut joncțiunea cu restul forțelor turcești.
Prin conceperea unui asemenea plan de acțiune, cel puțin în această fază a campaniei, Mihaloğlu Alibey și-a asigurat un avantaj în fața adversarilor săi. În primul rând, el a împiedicat joncțiunea dintre István I Báthory și Kinizsy Pál, comitele de Timiș fiind obligat de forțele otomane comandate de Mihaloğlu
İskender-bey, care au traversat regiunile răsăritene ale Banatului, să rămână pe loc pentru a preîntâmpina un
eventual atac asupra teritoriilor aflate sub propria sa jurisdicție. În al doilea rând, voievodul István I Báthory,
confruntat cu debușarea forțelor turcești în Transilvania în mai multe zone, a fost pus în situația de a nu putea
reacționa încă din faza inițială a invaziei, ceea ce le-a asigurat turcilor o libertate de mișcare deplină timp de
câteva zile, fapt ce le-a permis să devasteze regiunile Mărginimii Sibiului, zona Sibiului și Sebeșului, Culoarul
Mureșului, zonele Hațegului și Hunedoarei, fără a întâmpina vreo rezistență semnificativă. În asemenea situație, conform unor specialiști, peste 200 de sate au căzut pradă atacului turcesc88.
În etapa finală a campaniei însă, planul de operații conceput de Mihaloğlu Ali-bey avea să se întoarcă împotriva sa. Cu prilejul confruntării de pe Câmpul Pâinii din 13 octombrie 1479, asupra desfășurării căreia nu
insistăm însă în prezentul studiu, forțele sale aveau să se vadă prinse între oștile celor doi adversari ai săi, cu
consecințe dezastruoase pentru ele.
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Considerații finale.
În toamna anului 1479, o puternică armată de akîngii, sub comanda supremă a lui Mihaloğlu Ali-bey, begul de Vidin, secondat de fratele său, Mihaloğlu İskender-bey, beg-ul de Silistra, Hasanbeioğlu İsâ-bey (Huseinbeioğlu İsâ-bey, la cronicarii Lütfi-pașa și Kodja Husein) și Malkoçioğlu Bali-bey, pătrunde în Transilvania.
Forțele otomane erau însoțite de un corp de oaste muntean pus la dispoziție de Basarab IV. În ceea ce îl privește pe bătrânul și experimentatul Evrenosbeioğlu İsâ-bey, beg-ul de Smederevo, cum susțin unii specialiști,
considerăm participarea sa ca fiind incertă, chiar exclusă. Prin rămânerea lui la Smederevo, Evrenosbeioğlu
İsâ-bey asigura, atât securitatea teritoriilor aflate sub jurisdicția sa, cât și a celor din sectorul Țării Românești
al Dunării, ai căror comandanți erau angajați în campanie.
În vederea declanșării campaniei, forțelor otomane s-au concentrat între Smederevo și Nicopole, cu precădere în zona Vidinului, cetate situată aproximativ în centrul acestui aliniament, foarte probabil chiar în proximitatea geografică a celor trei centre. Trecerea Dunării s-a făcut prin mai multe puncte, corpurile de oaste
principale traversând fluviul pe la Smederevo, sau chiar pe la Horom, Vidin-Calafat și Nicopole-Turnu.
Sursele veridice de care dispune, permit constatarea că efectivele mobilizate de părțile beligerante au asigurat un ușor avantaj numeric de partea turcilor. Forțele otomane s-au ridicat la circa 30.000 maximum 32.000
de oameni, iar cele transilvano-bănățene la circa 25.000-28.000 de combatanți.
Un prim corp de oaste, format probabil din forțele bey-lor dintre Nicopole și Silistra, sub comanda lui
Hasanbeioğlu İsâ-bey, a trecut Dunărea pe la Nicopole-Turnu. Foarte probabil, acestui corp de oaste otoman
i s-a alăturat detașamentul muntean trimis de Basarab IV. Forțele otomano-muntene, comandate de Hasanbeioğlu İsâ-bey a înaintat pe Valea Oltului și, la 9 octombrie 1479, a pătruns în Transilvania prin defileul de la
Cozia–Turnu Roșu.
Al doilea corp de oaste otoman, format, fără îndoială, din cei mai experimentați și mai antrenați soldați,
comandat de însuși Mihaloğlu Ali-bey, a trecut Dunărea pe la Vidin–Calafat, a înaintat apoi pe Jiu și pe Gilort.
La 10 octombrie 1479, după ce a traversat Carpații Meridionali pe vechiul drum al negustorilor și oierilor dintre Novaci și Jina, a debușat în Transilvania între Sibiu și Sebeș unde a făcut joncțiunea cu forțele comandate
de Hasanbeioğlu İsâ-bey.
Un al treilea corp de oaste turcesc, în opinia noastră cel mai numeros din punct de vedere numeric, comandat de Mihaloğlu İskender-bey, a trecut Dunărea pe la Smederevo, a înaintat pe Valea Carașului, pe la
Caransebeș și prin Poarta de Fier a pătruns în Transilvania. Nu este exclus ca alte detașamente otomane să
fi forțat Dunărea prin vadul de la Horom, pentru a se uni apoi cu corpul principal în zona cetății omonime,
iar altele să fi trecut Dunărea pe la Orșova, să fi înaintat prin culoarul Timiș-Cerna, pe prelungirea drumului
comercial care lega Oltenia de Banat, făcând apoi joncțiunea în zona Caransebeșului cu forțele comandate de
Mihaloğlu İskender-bey. La 11 octombrie 1479, între Orăștie și Sebeș, corpul de oaste otoman venit prin Banat
a făcut joncțiunea cu restul forțelor turcești.
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Aspects controversés de la campagne ottman-valaque en Transylvanie
pendant l’automne de l’an 1479.
(Résumé)
En 1479 en automne, une puissante armée d’Akingis, sous les ordres de Mihaloğlu Ali-bey, le beg de Vidin, secondé par son frère Mihaloğlu İskender-bey, le beg de Silistra, Hasanbeioğlu İsâ-bey (Huseinbeioğlu İsâ-bey, chez les chroniqueurs Lütfi-le pacha et Kodja Husein) et Malkoçioğlu Bali-bey, arrive en Transylvanie.
En ce qui concerne le vieux et l’expérimenté Evrenosbeioğlu İsâ-bey, le beg de Smederevo, d’après quelques
spécialistes, on considère sa participation comme incertaine, même exclue. En demeurant à Smederevo, Evrenosbeioğlu İsâ-bey assurait, autant la sécurité des territoires trouvées sous sa juridiction, que celle du secteur
de la Valachie du Danube, dont les commandants étaient engagés dans la campagne.
Pour déclencher la campagne, les forces ottomanes se sont concentrées entre Smederevo et Nicopolis, surtout dans la zone de Vidin, cite située approximativement au centre de cet alignement, très probablement,
même dans la proximité géographique de ces trois centres. Le passage du Danube s’est fait par plusieurs
points, les armées principales traversant le fleuve à Smederevo, ou même à Horom, Vidin-Calafat et Nicopolis-Turnu.
Les sources véridiques dont on dispose, permettent la constatation que les eﬀectifs mobilisés par les parties belligérantes ont assuré un léger avantage numérique de la part des Turcs. Les forces ottomanes étaient en
nombre de 30.000 au maximum 32.000 de personnes et celles de la Transylvanie-Banat en nombre de 25.00028.000 de combattants.
Une première armée, formée probablement par les forces des bey trouvés entre Nicopole et Silistra, sous
la commande de Hasanbeioğlu İsâ-bey a passé le Danube à Nicopolis-Turnu.Très probablement un détachement valaque envoyé par Basarab IV s’est ajouté à cette armée ottomane . Les forces ottomanes et celles de
Valachie, commandées par Hasanbeioğlu İsâ-bey ont avancé à travers la Vallée de l’Olt et, le 9 octobre 1479
sont arrivées en Transylvanie par le défilé de Cozia-Câineni-Turnu Roșu. Une seconde armée ottomane formée sans doute par les plus professionnels et les plus entraînés soldats, commandée par Mihaloğlu Ali-bey
lui-même a passé le Danube et a avancé ensuite à travers Jiu et Gilort. Le 10 octobre 1479 après avoir traversé
les Carpates Méridionales par l’ancienne route des marchands et des bergers entre Novaci et Jina, a débouché
en Transylvanie entre Sibiu et Sebes où a fait la jonction avec les forces commandées par Hasanbeioğlu İsâbey. Une troisième armée turque, à notre avis la plus nombreuse commandée par Mihaloğlu İskender-bey, a
passé le Danube à Smederevo, a avancé à travers la Vallée de Caraş par Caransebeş et par la Porte de Fer est
arrivée en Transylvanie. On n’exclut pas le fait que d’autres détachements ottomans ont forcé le Danube par
le gué de Horom pour se joindre ensuite à l’armée principale de la zone de la cité homonyme et d’autres ont
passé peut-être le fleuve à Orşova, ont avancé par le couloir Timiş-Cerna faisant ensuite la jonction dans la
zone de Caransebeş avec les forces commandées par Mihaloğlu İskender-bey. Le 11 octobre 1479, entre Orăştie et Sebeş l’armée ottomane, venue par Banat, a fait la jonction avec le reste des forces turques. (traduction du
résumé: Justina Coliban; Elena Jampa).
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Carte de învățături creștinești, editată de Ioan Bob, partea a treia, Blaj,
1805. Analiza generală a volumului și informații despre exemplarul din
Muzeul Spiritualității Românești, Sfântu Gheorghe.

Adela KOVACS,
Sebastian PARVU

Cuvinte cheie: România, județul Covasna, Carte veche, Ioan Bob, Greco-catolic.
Keywords: Romania, Covasna County, old book, Ioan Bob, greek-catholic.

În anul 2013 s-a desfășurat proiectul „Digitizarea cărților vechi și bibliofile de la Parohia Ortodoxă I Sfântu
Gheorghe”, beneficiind de finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național. Activitățile s-au desfășurat la sediul Muzeului Spiritualității Românești administrat de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, ocazie
cu care au fost fișate 100 de piese reprezentând carte veche ecleziastică. Fondul în sine este mai consistent,
fiind un proces de evidențiere a patrimoniului încă în desfășurare. Acesta cuprinde cărți vechi ecleziastice de
pe tot cuprinsul județului Covasna, în special de la parohii care nu mai există sau care au devenit filii foarte
puțin frecventate. Pentru prezentul proiect ne-am propus pentru analiză 100 de cărți de cult, acoperind o
paletă cronologică și culturală largă, fiind reprezentative pentru diversele zone de unde acestea au fost colectate, dar și pentru perioada în care au fost produse. Cărțile au fost introduse în Registrul Unic de Inventar al
Muzeului Spiritualității Românești din Sfântu Gheorghe (poziția 301 - 400). Au fost evidențiate prin: 100 de
fișe de evidență analitică după model CIMEC - FAE, a fost consemnată starea de conservare prin 100 fișe de
conservare și a fost completată baza digitală de date (Program Microsoft Acces cu încă 100 de înregistrări).
Lucrarea de față are în vedere un exemplar publicat la Blaj, de sorginte greco-catolică, din anul 1805. Parohia unde s-a aflat exemplarul înainte de introducerea lui în inventarul catedralei din Sfântu Gheorghe se
află la Bicfalău, comuna, Ozun jud. Covasna. Titlul integral al volumului este „Carte de învățături creștinești
despre deșertăciunea lunii, și datoria omului în fiește ce stat din sf. scripturi culease, și întărite pre scurt pentru mai lesne înțăleagerea, și procopseala pre limba rumânească așezată de Prea Sfințitul și Prea Luminatul
Domn exțelenția sa Ioann Bobb, vlădicul Făgărașului și a Prea Înaltei Chesaro Crăești Mărimi sfeatnic din
lăuntru”. Cartea fost publicată la Blaj, în anul 1805, în trei volume, dintre care am regăsit (până în prezent)
în colecția Muzeului Spiritualității Românești doar volumul al treilea. Exemplarul cuprinde 450 pagini, incomplet. Dimensiunile exemplarului sunt: L: 21,5 cm; LA: 19 cm; GR: 5,5 cm. Alfabetul de publicare este cel
chirilic, limba este româna, iar ca suport tipografic a fost folosită hârtia neacidă, fără filigran. Aranjarea este in
4°. Pagini lipsă sunt: 2 pagini 5-6, 7-8 și câteva de la final.
Evaluativ starea de conservare a exemplarului este mediocră. Copertele prezente sunt din carton presat
îmbrăcate în hârtie cerată, original de culoare albăstruie, fără ferecătură. Nu prezintă ornamente pe coperte.
Capitalbandul se observă în stare bună. Coperta 1 este uzată pe suprafețe, la colțuri și muchii, prezentând
rupturi ale hârtiei cerate și urme de la mucegai (Pl. 1/1). Colțul dreapta jos al paginilor este uzat, iar marginea
foilor se prezintă înnegrită. Coperta a suferit expunere la umezeală și căldură excesivă, iar urmele acestora
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sunt vizibile pe ambele coperte. De asemenea, se observă urme de atac bacterian și perforații mărunte, în special în zona cotorului, probabil de la carii (Pl. 1/1). Cotorul este din piele cu 5 nervuri în relief, ros la capete.
Cotorul din piele este tocit și perforat la capete și în zona nervurilor. Coperta originală a exemplarului era mai
mare, probabil mai prețioasă, deoarece în partea superioară foile au fost tăiate pentru a fi la linie cu actuala
copertă.
Foaia de titlu nu prezintă ornamente, aspectul fiind mai degrabă auster (Pl. 2/1). Coperta 1 prezintă pe
interior o foaie lipită de copertă care cuprinde trei tipuri de însemnări manuscrise realizate de persoane separate, prezentate mai jos. Foaia de gardă lipsește, a fost ruptă din zona legăturii și s-a păstrat o bucățică foarte
mică din ea care are urme de litere pe ambele părți, de la note.
Pe verso foii de titlu este o dedicație, probabil din partea editorului Ioan Bob: „Veți ceti cartea aceasta, carea
o am trimis la voi ca să o cetiți în casa Domnului la zilele Praznicului, și la zilele vremii. Varuh cap. 1 stih 14. Cel ce va
face, și va învăța, acela mare să va chiema întru împărăția ceriurilor. (Matheiu, capitolul 5 stih 19).” (Pl. 2/2)
Urmează „Însemnarea” – un cuprins. Cuprinsul are 100 de titluri, menționate cu numărul paginii la capăt
(Pl. 2/3). Pe alocuri apar note manuscrise la anumite titluri, redactate de persoane diferite, pe care le vom prezenta mai jos.
Textul propriu-zis al lucrării este împărțit pe părți și capitole. Textul e dispus pe o coloană, cu litere negre.
Titlurile capitolelor sunt cu majuscule negre, supradimensionate la 1,5 rânduri, iar inițialele capitolelor sunt
iluminate pe negativ cu negru, supradimensionate la 3-4 rânduri și încasetate (Pl. 1/2). Cartea în întregime
prezintă învățături creștine greco-catolice. Volumul de față cuprinde doar partea a treia, fiind precedat de alte
două volume cu acest fel de învățături. Lucrarea cuprinde sfaturi despre modalitatea de rugăciune, despre
ispite, faptele cele bune, sărăcie, sfârșitul vieții, înfricoșata judecată, frica pedepselor, ziua judecății, etc. Din
loc în loc apar frontispicii decorative care prezintă simboluri ecleziastice (Pl. 1/3).
Respectivele volume au avut scopul de a explica și de aduce mai aproape teologia dogmatică și morală
greco-catolică. Este propus de altfel un model comportamental, este promovat ascetismul, de inspirație monahală. Cartea se adresează clericilor greco-catolici, propunând diverse conduite de comportament vizavi de
comunitatea de unde slujea parohul (Dumitran 2010, p. 252).
Volumul de față se termină la pagina 450 și lipsesc câteva pagini de la final. Cartea se încheie cu o erată,
pe o singură pagină, față-verso. Menționăm faptul că marea majoritate a notelor manuscrise se află pe foile de
capăt ale cărții. De jur împrejurul acestora, mai ales pe foaia finală de gardă textele sunt înconjurate de mâzgălituri, fără un înțeles anume, realizate cu creionul, într-o perioadă mai apropiată de zilele noastre (Pl. 3/3).
Unele dintre cele mai importante informații cu privire la volumul de față sunt cele de ordin istoric. Cartea
reprezintă o sursă documentară prețioasă oferind informații legate de traseul respectivului volum. Notele
manuscrise de pe exemplar care conțin nume ale preoților, ale unui protopop, ale unor cantori și chiar nume
de credincioși din parohiile unde cartea a fost folosită, prezintă informații care completează în mare măsură
cunoștințele cu privire la protopopiatul de la Poian dar și despre preoții greco-catolici de la Lisnău, Ghidfalău
și Arcuș.
Prezentăm în continuare notele manuscrise, așa cum se află ele specificate la momentul actual, precum și
locul unde se află, poziția lor, mijloacele de scriere, alfabetul, tipul de caractere, culoarea cernelii. Din nefericire anumite litere s-au șters de-a lungul vremii, iar în alte locuri scrisul era indescifrabil. Toate aceste elemente
ce s-au putut recupera au fost analizate.
A. Coperta 1 prezintă pe interior o foaie lipită de copertă, care cuprinde trei tipuri de însemnări manuscrise realizate de trei persoane diferite (Pl. 3/1).
A.1. Coperta 1, pe verticală, pe jumătate din foaie, în partea superioară, textul este orientat înspre capătul
copertei, cu peniță neagră:
Eremia Siralma Könyve
[...] 24ik vers
Örökségem az Úr, várja az
Én lelkem az Urat
Traducere: Cartea plângerilor lui Eremia [capitolul] 3, versetul 24. Moștenirea mea este Domnul, sufletul meu îl
așteaptă pe Domnul.
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A.2. Coperta 1, pe verticală, pe jumătatea stângă a foii, textul este orientat înspre capătul copertei, cu peniță neagră, cerneala neagră este abia vizibilă și difuzată în hârtie:
Am văzut 57 dai cu (cuvânt indescifrabil)
29 (cuvânt indescifrabil) 12 ani
Kosti Andras Kătan
Kosti Lajos Kătan Dobaș
Kosti György cu soția Ilea Ana
Kosti Mozes, Antal Lazar (cuvânt indescifrabil)
Kosti Mozes cu soția Koman Maria
(cuvânt indescifrabil) Botoș Imre și
(cuvânt indescifrabil) soția Ana
Kosti Koman cu Gaspar Anna
Urmează trei rânduri foarte deteriorate și indescifrabile.
A.3. Coperta 1, pe verticală, pe jumătatea dreaptă a foii, textul este orientat înspre capătul copertei, cu peniță neagră:
R.1 Am văzut 37 cu (lipsă cuvinte, foaia este ruptă)
R.2 17 ani Mariș iaste
R.3 Vândui [lui]Niculai Mariș.
R.4 _______ _____ ______
R.5 Mariș Sikmon(d) cu soția sa
R.6 Mariș Janos cu soția sa
R.7 Constandin Miklos cu soția sa
R.8 Constandin Moțoc cu soția sa
R.9 Constandin Carol cu soția sa
R.10 Ötvös Stoja cu soția sa
R.11 Sztojka Janos cu soția sa
R.12 Sztojka Adam cu soția sa
R.13 Jakab Adam cu soția sa
R.14 Jakab Josif cu soția sa
R.15 Demeter Adam és Adam
R.16 Gabor Adam cu soția sa
R.17 Rostas Josif cu soția sa
R.18 Rostas Adam cu soția sa
R.19 Rostas Miko cu soția sa
R.20 Tekintete Imre Elek și cu
R.21 Elek Garjavat (?)
R.22 Moré Pista cu soția sa
R.23 Moré Janos cu soția sa
R.24 Fodor Adam cu soția sa
B. Foaia de titlu prezintă un text format din 5 rânduri, scrise cu penița, în poziție orizontală, abia vizibil
(Pl. 2/1).
Textul: Am văzut în vis leac despre durerea de dinți și despre bube care dau la obraz. Acum (trebuie) să caute praf de
la bubă și picioare și să le apropie de (în continuare indescifrabil-două rânduri).
C. Pe verso foii de titlu, sub dedicație se află trei însemnări, realizate de trei persoane diferite (Pl. 2/2).
C.1. Pe verso foii de titlu, cu peniță, cerneală neagră, litere latine, cifrele arabe:
Galicz Miklos
Farkas Anna Uzoni
1799
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C.2. Pe verso foii de titlu, cu peniță, culoare neagră, litere chirilice, română:
Postul mare din Săptămâna Mare dintre apoi din (postul) mare și de la Bunavestire și au (indescifrabil) obții peste an
și să zdrobește și să iungă rana.
C.3. Pe verso foii de titlu, cu peniță, culoare neagră, litere chirilice, română:
Iau de durerea dinților să văd ai iusturoi în urechea cea de care parte te dor dinții încă (indescifrabil) iar beți o țâră
ca să uite.
D. Menționăm acele capitole din cuprins care au adăugate propoziții sau cuvinte de către diaconii sau preoții care au avut acces la carte. Având în vedere faptul că din loc în loc apar înscrisuri de mici dimensiuni, toate cu cerneală original neagră (acum decolorată de culoare maronie), cu peniță, în limba română cu caractere
chirilice, este foarte dificil de a ne exprima asupra apartenenței acestor note sau dacă ele au fost realizate de
persoane diferite. La o analiză atentă se poate observa că au fost realizate de persoane diferite. Niciuna dintre
respectivele însemnări nu sunt semnate, astfel încât acestea nu pot fi atribuite (Pl. 2/3-4).
D.1. La capitolul 4: Numai în Dumnezeu să află liniște de săvârșit și odihnă. Se adaugă pe aceeași linie cu
textul: în toate [indescifrabile 2 cuvinte]. Mai jos: Predicație la morți.
D.2. La capitolul 21: De mișelătatea condițiii omenești. În fața textului scrie: „Poate să să”. La dreapta textului: „Dată la Morți”.
D.3. La capitolul 43: Cum trebue vreamea petrecută bine. În continuarea textului este notat „Învățătură la
mort”.
D.4. La capitolul 47: Ce fapte trebue să aducem lui Dumnezeu. Este notat „Aceasta poate să fie auzită de toți”.
D.5. La capitolul 52: Sluga lui Dumnezeu trebue adease ori să se împărtășască cu tainele. În continuare
sunt 2 note diferite. 1: a fiului celui curvar. 2. Aceasta poate să îndemn pre oameni la spovedanie.
D.6. La capitolul 61: Despre odihna cea sfântă. Este notat: Maria prea curată [2 cuvinte indescifrabile, puternic decolorate].
D. 7. La capitolul 74: Cum că nimene nu poate sluji la doi Dumnezei. Este notat: Cum ia cu spor.
D. 8. La capitolul 80: Despre folosul ispitelor. Este notat: În voiaj și aceasta că iaste de [1 cuvânt indescifrabil,
puternic decolorat].
E. Alte pagini cu diferite însemnări:
E.1. Pagina 16, pe latul paginii, pe marginea textului, cu peniță, cerneală neagră, litere chirilice:
Monei Gheorghe Cantor la Lisnău care am scris în anul 1853 plătind cartea aceasta în care în legătura sf rusale și
creștinești
E.2. Pagina 18, pe latul paginii, pe marginea textului, cu peniță, cerneală neagră, litere chirilice:
Ioan Gheorghe Parohul Lisnăului.
E.3. Pagina 69, în josul paginii, pe marginea textului, cu peniță, cerneală neagră, litere latine:
Boér Moyzes [Moise Boeriu]
Cantor
E.4. Pe ultima pagină, nenumerotată, la erată, Pe latul paginii, pe marginea textului, cu peniță, cerneală
neagră, litere chirilice (Pl. 3/1):
Monei Gheorghe Cantor la Lisnău
E.5. Pe foaia de gardă finală, latul paginii, cu peniță, cerneală neagră, litere chirilice (Pl. 3/3):
Am primit eu popa Bukur la Kűroș patak [Valea Crișului] mai 2 zi la mânăstirea sf(ân)tă Ghidafalău la 3 după amiaza.
E.6. Pe foaia de gardă finală, latul paginii, în partea dreaptă, zona superioară, pe latul paginii, cu peniță,
cerneală neagră, litere chirilice (Pl. 3/2):
Ioan Boer să să vesălească cele cerești și să să bucure.
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E.7. Pe pagina finală de gardă, în partea dreaptă, zona superioară, pe latul paginii, cu peniță, cerneală neagră, litere chirilice (Pl. 3/3):
La șepși Arkoș am primit în 5 iunie mai an 1826.
[cu litere latine semnează]
Mikhaj Vantsa
Arkosi Unitus Pap
F. Pe ultima copertă, pe interior se află o scrisoare, în limba maghiară, alfabet latin, cu cerneală (originar)
neagră, ușor maronie. Dedesubtul acestui text se află o listă de persoane care au adus (probabil contribuție-nu
știm exact ce au oferit bisericii). Direcția listei de credincioși care au oferit bisericii bunuri este așezată perpendicular față de scrisoarea în limba maghiară (Pl. 4).
F.1 Textul scrisorii în original:
Kedves Atyámfiai a Jészus Chrisztusban az Úr Jészusnak kegyelme, az Istennek szerelm[e], a Szent Léleknek veletek
való közösülése legyen [mi]nyájon tiveletek
Kegyes értésetekben fog lenni, hogy ezen Nemes Háromszéki [Krisz]tusban tisztelendőségtekkel az Papi hivatalban
1811től fogva [...]naltattam[?], az mellynek kezdetétől fogva mint igaz Lelki Atya fiait ismerni s tartani kivántalak; ugyan
az 1817ben az Espere[si] Szék kormányzása is kezem alá ajánltaték, az mellynek folly[ta]tása alatt is /: megvallhassák az
igazak :/ nem voltam se Papjaim nak rontására, az E[kl]ésiakban amit tettem jót vagy rosszat erről megfelelnek azon
hivek; már arról se kételkedem hogy értésben nem volna az én elrendeltetésem ezen tractusbol, melly változásomból következett szomorúságomban, mennyi óhajtással várom vala valami vigasztalásokat bár mások által, ha Személi tanálkozásom
nemis lehetett; mivel pediglen ezen szerentsém nem volt, s én is elégtelen lévén hogy Személlyesen meglátogassalak
– Ezennel tudósittlak Kedves Atyámfiai hogy a következendő hé[t]nek egyik napján indulnom kelletik, s már kétséges
vagyok tanákozhatunke? egyik amássaval, vagy tsak az örökkévalóságban; hanem ezennel mint egyen, egyenkint, ölellek
és csokollak titeket a Chrisztusban Kedves Atyámfiai; ha nektek valamiben vétettem meg bossássatok énnékem; tisztellek
a ti Kedvess[ége][?]tekkel egyetemben, az Úrnak Sz. malasztya[?] légyen tiveletek ha[?] az[?] E[kl]ésiabeli hivek előtt is
kijelenteni az én elmenetelemet s minyájoktól [cuvânt indescifrabil, acoperit de legatura cartii] kezesemet nem fogjátok
sajnálni örökös [cuvânt indescifrabil, acoperit de legatura cartii] veszem; Már ha a következendő Statiomban szerentséltetném valamellyik jó Frateremnek tudósíttásához ezer örömmel venném az mellyek felett midőn kérnétek Kedves Atyámfiai hogy bár la Sf. [cu lit chirilice in textul original] Prob meg emlékezzetek rollam, én is ebben is holtomig ajánlom magam, azon fellyül pedig hogy mint jó Frateremet szavaim által tudosittani fogom, és az igaz Szivűséggel valo Fraternitast
fenntartom, az mellyek után midőn kivánnam hogy az Úr Jészusnak Kegyelme legyen minyájon tiveletek, és magamot
igaz Atyafiságos szivetekbe, s emlékezetekbe ajánlva maradtam
Tisztelendőségteknek
... K Pollyán Die 5ta May 1826

A Chrisztusban holtomig jot kiv[á]no atyafi
Solnai István Marosszéki Nagy Ernyei Paroc[hus]

Traducere
Dragii mei frați întru Iisus Christos, mila domnului Iisus, iubirea lui Dumnezeu, Uniunea cu voi a Duhului Sfânt
fie cu voi toți.
Este în buna voastră înțelegere, că am [slujit?] în oficiul preoțesc al acestei cinstite adunări din Treiscaune începând
cu 1811, de la început dorind să vă cunosc și să vă păstrez ca pe adevărați frați sufletești; în 1817 mi s-a oferit sub mână
conducerea Scaunului Decanic, sub continuarea căruia [pot mărturisi cei drepți] nu am adus stricare preoților mei, ceea
ce am făcut bun sau rău în biserici vor spune acei credincioși; nu mă mai îndoiesc nici de faptul că nu s-ar fi îndeplinit
mutarea mea din această extensie [tractus], din care schimbare a decurs tristețea mea, cu câtă dorință aștept consolare
măcar din partea altora, dacă nu am putut avea întâlnire personală; și neavând acest noroc, și fiind neputincios să vă
vizitez personal – prin aceasta vă înștiințez dragii mei frați că într-una din zilele săptămânii următoare trebuie să pornesc, și deja mă îndoiesc dacă ne putem întâlni unii cu alții, sau doar în veșnicie; prin aceasta vă îmbrățișez și vă sărut pe
fiecare dragii mei frați întru Christos; dacă v-am greșit cu ceva, să mă iertați; vă respect dimpreună cu cei dragi vouă[?],
grația Sf. a Domnului fie cu voi când veți anunța în fața credincioșilor din Biserică plecarea mea și de la voi toți [cuvânt
indescifrabil, acoperit de legătura cărții] nu o să vă pară rău permanent [cuvânt indescifrabil, acoperit de legătura cărții]; deja la următoarea mea stație dacă voi avea norocul să înștiințez vreun bun Frater m-ar bucura să știu că
cereți, dragii mei frați, ca măcar la Sf. Prob [litere chirilice]să vă amintiți de mine, și eu voi face la fel până la moarte, și pe
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deasupra pe bunul meu Frater îl voi înștiința prin cuvintele mele, și voi susține Fraternitatea cu toată inima; după care
vă doresc ca Mila Domnului Iisus să fie cu voi toți, și recomandându-mă în inimile și amintirile voastre frățești, rămân
Al domniilor voastre Poiam Ziua a 5-a Mai 1826

Fratele vostru întru Christos binevoitor până la moarte,
Solnai Istvan, paroh în Ernei, Scaunul Mureș

Nota noastră: Sfântul Prob se sărbătorește la 12 octombrie din calendarul Greco-Catolic
F.2. Pe latul paginii, pe foaia de gardă, finală. Cerneala actualmente este maronie, puternic difuzată în
hârtie (Pl. 3/4).
Cuvântul „elhozta” (cu variantele din text „elho” sau „elhosz”) se referă la același aspect, însemnând „a
adus”. Nu se menționează ce s-a adus, însă deducem că au fost aduse bunuri sau contribuții la biserică.
Primele 2 rânduri sunt indescifrabile fiind cu urme de apă și umezeală.
R. 3: Molduvai Jakab elhozta
R. 4: [...]uj Janos elhoszta
R. 5: Mod[...] Josef elhosz
R. 6: Kretzuj Raduj elhoszta
R. 7: Prazsmari György elho
R. 8: Ful[...] Janos elhoszta
R. 9: Kretzuj Janos elhoszta
R. 10: Bagoly Mihaly elho
R. 11: Bagoly Janos elhosz
R. 12: Prazsmari Josef elho
R. 13: Molduvai Istvan elho
R. 14: Bagoly Mate elhoszta
R. 15: Raduj Josef elhoszta
R. 16: Bortsa György elhosz
R. 17: Gligor András elho
R. 18: Molduvai Gyorgy elhoszta
R. 19: [...] Kadar Gyorgy elh
R. 20: Gligor György elho
R. 21: Todor György elho
R. 22: Molduvai Josef xx
R. 23: [...] Istvan x elhoszta
R. 24: Raduj Miklos elhosz
R. 25: [...] György x
***
Câteva date despre traseul cărții.
Notele pe care le avem în vedere în acest volum, cele mai importante de altfel, sunt cele care prezintă și o
datare oarecare. Vom încerca, pe baza datelor istorice precum și pe baza semnăturilor din volum să creionăm
un oarecare traseu al volumului, soarta acestuia fiind legată de preoții, protopopii și cantorii greco-catolici din
județul Covasna (Pl. 5/1).
Unul dintre satele unde a fost folosit exemplarul este Lisnău, comuna Ozun, județul Covasna. Prima atestare documentară a satului este la 1332, când este menționat un “sacerdos de Lizno”. Alte denumiri istorice
sunt: 1733, Liszneul [Lisnăul]; 1787, Fariná [Fărină/Făină]; 1850, Liszno [Lisnău]; 1854, Lisnău. Denumirea
Lisnău (în forma inițială Lisznó) este de origine slavo-română (Lăcătușu, Lechințan, Pătrunjel 2003). Parohia
greco-catolică de la Lisnău a fost fondată în 1808. Atunci, episcopul Ioan Bob, “celor întorși la unire le-a cumpărat biserica pentru 3000 fl. și le-a dăruit o evanghelie”.
Unul dintre preoții care semnează cartea este „Ioan Gheorghe Parohul Lisnăului”, cândva la începutul
secolului XIX. Acesta nu a fost pentru moment regăsit și în alte documente.
Din anul 1842 a slujit ca preot Ioan Pop, urmat de Ioan Boieru senior (din Ghelința) și Ioan Boieriu junior.
În anul 1897, după 28 de ani de preoție, preotul Ioan Boieru decedează, fiind urmat de preotul Radu Miron
din Tohanu Vechi (Lăcătușu, Lechințan, Pătrunjel 2003).
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Localitatea Lisnău este una din localitățile în care evoluția demografică s-a desfășurat descendent în secolul XX. În 1937, biserica ortodoxă avea 514 credincioși, conduși de preotul Mihai Petru. Biserica greco-catolică
avea 252 credincioși, păstoriți de preotul Miron Radu. În septembrie 1940 ambii preoți au fost izgoniți iar bisericile au fost devastate. În acest context considerăm că exemplarul a ajuns în localitatea Bicfalău, fiind preluate
bunuri din bisericile de la Lisnău.
Protopopiatul parohiei greco-catolice de la Lisnău se afla la Poian, jud. Covasna. Prima atestare documentară a satului este din 1332 când este menționat un “sacerdos de Polyan”. Alte denumiri ale satului sunt: 1787,
Pojjanu [Poianu]; 1788, Pollyan [Poian]; 1854, Poiana. Între secolele XVIII și XIX localitatea Poian a fost sediul
protopopiatului unit al Treiscaunelor.
Parohia greco-catolică se înființează în anul 1750. Biserica unită datează de la 1760, având hramul “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril”, fiind construită pe terenul donat de contele Mikes Janos. Lăcașul de cult a fost
ridicat de credincioși împreună cu preotul Demetriu Boer. Biserica are planul dreptunghiular, cu absida altarului pentagonală în prelungirea navei; intrarea se făcea prin latura sudică. Era de 8 m lungime, 4 m lățime,
cu ferestre mici pătrate, altarul din lemn. Tâmplăria e din lemn cu icoane aplicate pe ea. A fost acoperită cu
șindrilă. Turnul prezintă o înălțime de 8 m.
Dintre slujitorii altarului de la Poian, regăsiți în documente, se află:
Demetriu Boeriu (1750)
Iosif Boieriu
Stoica (Stoicov) Bucur (1803)
Stefan Solnay (1816-1827)
Petru Sucsz (1827-1832)
Petru Săbădean (1832-1839)
Iacob Popovici (1839-1847 “fu omorât la 1847 de oameni necunoscuți”)
Alesandru Arpadi (1852-1859)

Ioan Solnay (1859-1900) a fost protopopul tractului
Simion Coman (1909-1912)
Ghergheli Ioan
Carol Adorian
Alexandru Frâncu
Adalbert Gaspar
Gheorghe Gherghely
Eugen Arieșanu

Popa Bucur este menționat ca preot unit în 1802. Acesta a fost reclamat de protopopul ortodox de Trei
Scaune că a cununat pe o pereche de miri din jurisdicția sa, și anume pe Mihail Bardeș din Sântionlunca și pe
Maria, fiica preotului Popa David (Lăcătușu, Lechințan, Pătrunjel 2003).
La anul 1803 comunitatea românească greco-catolică din Poian se plângea împotriva comportării preotului
lor, Stoica Bucur, prilej pentru care episcopul Ioan Bob îl dojenește pe preotul din “Poiana Harom Săcului”.
În prezentul exemplar respectivul Popa Stoica Bucur lasă o notă pe ultima pagină, nenumerotată, la erată.
Pe latul paginii, pe marginea textului, cu peniță, cerneală neagră, litere chirilice scrie: „Am primit eu popa Bukur
la Kűroș patak [Valea Crișului] mai 2 zi la mânăstirea sf(ân)tă Ghidafalău la 3 după amiaza” (Pl. 3/3).
Nu ne putem pronunța cu privire la datarea textului, însă știm cu siguranță că nota este realizată după
anul 1805, acesta fiind anul de publicare al volumului. Semnătura pare să aibă legătură cu primirea cărții,
respectiv fiind adusă când se afla la Ghidfalău, pe data de 2 mai, la ora 3 după amiază.
Din anul 1816 până în 1827 credincioșii au fost păstoriți de Stefan Solnay. În mod deosebit ne interesează
protopopul Stefan Solnay, care în 5 mai 1826 scrie scrisoarea în limba maghiară, prezentată anterior. Semnează ca Al domniilor voastre Poiam Ziua a 5-a Mai 1826. Fratele vostru întru Christos binevoitor până la moarte, Solnai
Istvan, paroh în Ernei, Scaunul Mureș. În scrisoare își exprimă regretul cu privire la mutarea lui din scaunul
tractului de Poian și strămutarea lui (Pl. 4).
În ceea ce privește numărul de credincioși există câteva date.
Șematismul greco-catolic din 1865 consemnează biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” cu
231 credincioși în Poian și în filiile aparținătoare. La începutul sec. al XX-lea, protopopiatul greco-catolic din
Poian, împreună cu parohiile din subordine, au aparținut episcopiei de Hajdudorog, iar în 1923 a revenit sub
jurisdicția Blajului.
Localitatea a avut o casă parohială din lemn, construită în anul 1750. Biserica este înconjurată de vechiul
cimitir în care se află pietrele funerare ale protopopilor și credincioșilor români. În 1940, toți cei 280 credincioși români au fost obligați să treacă la confesiuni maghiare, parohia a fost desființată, preotul greco-catolic
Gheorghe Gherghely a fost izgonit, iar arhiva distrusă. După 1940 a devenit filie la Târgu Secuiesc.
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Mihail Vancea primește cartea la Arcuș, la data de 5 iunie 1926, așadar la fix o lună distanță de la scrisoarea
lui Solnay. Informațiile despre parohia greco-catolică din Arcuș nu sunt foarte vaste. Parohia greco-catolică
s-a înființat în jurul anului 1750, iar din șematismul de la 1842 știm că preot era Mihail Vancea (semnat în carte
ca Mikhaj Vantsa), care slujea pentru 110 credincioși. După moartea preotului Vancea, parohia a fost o perioadă preluată de „preoții interimari” Bucur și Moise Popa, iar apoi de preoții Ioan Paul Chinez și Ioan Boieriu.
Șematismul greco-catolic din 1865 menționează existenta unei biserici cu hramul „Sfintii Arhangheli”, care
avea 121 de suflete (Lăcătușu, Lechințan, Pătrunjel 2003). Din respectiva însemnare se poate deduce faptul că
aceasta carte de învățături a fost folosită din anul 1842 la Arcuș, tot în parohie greco-catolică.
Cu privire la alte persoane care au avut acces la carte menționăm pe cantorul (cântăreț bisericesc) de la Lisnău, respectiv pe Monei Gheorghe care menționează că la 1853 dă la legat cartea respectivă. Se confirmă astfel
impresia noastră cu privire la schimbarea legăturii de-a lungul timpului.
Registrele parohiale de stare civila din anii 1886-1895, menționează ca paroh al Ghidfalăului pe Moise
Boieriu, până în 1888. Acesta este posibil să fie personajul care semnează la pagina 69, în josul textului (Boér
Moyzes [Moise Boeriu] Cantor), posibil anterior de a deveni paroh. Urmează ca slujitor la altar Ioan Boieru,
„parohul greco-catolic al Lisnăului și administrator al Ghidfalăului” (Lăcătușu, Lechințan, Pătrunjel 2003).
Cronologic datele de traseu ale cărții se prezintă într-o formă dificilă de înțeles și de urmărit (Pl. 5/1). Ceea
ce se cunoaște până în momentul de față sunt informații lapidare care trebuie aprofundate prin resurse documentare mult avansate față de sursele prezentate până acum. Sintetic, prezentăm următorul traseu:
1805
1805- (?)
5 mai 1826
5 iunie 1826
Volumul este folosit de
Editare şi publicare Semnează Popa (Stoica) Bucur Scrisoarea lui Stefan
„Mikhaj Vantsa. Arkosi
(de la Valea Crişului)
Solnay (1816-1827).
Unitus Pap”.
Semnează la 5 mai
1826 ca paroh la Ernei.

Blaj

Preot la Poian

Protopop la Poian

Paroh la Arcuş

1853
Monei Gheorghe
dă volumul la legat

1888
Boér Moyzes
[Moise Boeriu]

Altă semnătură:
Ioan Gheorghe,
parohul Lisnăului
Cantor la Lisnău

Cantor la
Ghidfalău(?)

O urare aflată pe pagina finală de gardă, în partea dreaptă, zona superioară, pe latul paginii, cu peniță,
cerneală neagră, litere chirilice „Ioan Boér să să vesălească cele cerești și să să bucure” are o atribuire incertă (Pl.
3/2). În egală măsură sunt posibile alte două personaje, respectiv Ioan Boeriu senior din Ghelința și Ioan Boeriu junior, ambii parohi la Lisnău în secolul al XIX-lea sau Ioan Boeriu de la Ghidfalău, personaj ce apare în
documente ca „parohul greco-catolic al Lisnăului și administrator al Ghidfalăului”. Din cauza apartenenței
incerte am lăsat intenționat deoparte atribuirea personală și cronologică. Sperăm ca aceste semne de întrebare
să fie lămurite ulterior.
***
Foaia de titlu prezintă însemnări manuscrise ce cuprind remedii „naturiste”, tradiționale, de tratament al
durerilor. Niciunul dintre texte nu este datat sau semnat, însă modul de realizare al literelor, alfabetul folosit
precum și limba română utilizată plasează toate cele trei însemnări în perioada secolului al XIX-lea (Pl. 2/1-2).
Un prim text de pe foaia de titlu recto se referă la remedii împotriva durerilor de dinți și a unor bube de
obraz. Se specifică faptul că remediul a fost văzut în vis. Tratamentul cuprinde praful de la bubă care trebuie
folosit ulterior. Din păcate textul este așa de deteriorat încât ultimele propoziții sunt indescifrabile.
Pe verso foii de titlu avem un descris un tratament pentru răni: un element din natură ce trebuie cules în
Săptămâna Mare dinaintea Paștilor și apoi de la sărbătoarea Bunavestire care zdrobit se aplică precum o alifie.
Ultima notă se referă la durerea de dinți care poate fi combătută prin introducerea unui cățel de usturoi în
urechea de pe partea dureroasă. Ulterior trebuie băută o oarecare substanță (pe care nu am putut-o descifra)
„ca să uite”.
***
Căutând analogii pentru volumul prezentat și încercând să numărăm câte exemplare din respectiva carte
se mai găsesc am constatat că cele mai multe exemplare care au supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial, precum și prigoanei greco-catolice ulterioare, nu sunt de găsit în număr foarte ridicat. Până în momentul de
față am reușit identificarea câtorva exemplare în parohii ortodoxe, dar și în bibliotecile din România (Pl. 5/2).
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Cartea este descrisă în Bibliografia Veche Românească la poziția 677, paginile 454-455, din tomul II. Astfel deducem că un exemplar cu siguranță se află la Biblioteca Academiei Române, după care a fost realizată
descrierea din Bibliografia Veche Românească (BRV) (Bianu, Hodoș, 1910, p. 454-455). Un exemplar se află la
Biblioteca Academiei Române - filiala Iași, clasat în fondul Patrimoniului Cultural Național (www.cimec.ro).
Tot între exemplarele din biblioteci îl putem include și pe cel de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu”, Baia
Mare, județul Maramureș
Un exemplar se găsește la Vaida Recea, jud. Brașov (Literat 1938, pag. 313).
Toate cele trei volume ale cărții se află la Filia Ortodoxă de la Săcălaia, com. Fizeșu Gherlii, jud. Cluj și un
exemplar la Parohia Ortodoxă Bonț, vecină cu Săcălaia.
O altă carte, de data aceasta din Vinerea, sat din apropiere de Cugir, poartă următoarea însemnare în
creion, cu caractere latine, ce înfățișează traiectul tipăriturii în acest sat, chiar în medii confesionale diferite:
„Aciasta carte au cumpărato preotu Theodor Herlia de la popa cel unitu din Vinerea, Mihailu Tielia la anul
1830 și iaste a familii Herlia”. Noul proprietar al cărții este tatăl memorandistului Nicolae Herlea (Popa 2005,
p. 67-68).
Volumul prezentat reprezintă unul dintre cele mai valoroase surse documentare aflate la Muzeul Spiritualității Românești din Sfântu Gheorghe. Atât multitudinea însemnărilor cât și traseul foarte interesant al cărții
îl califică între sursele primare de informație cu privire la preoți, cântăreți bisericești și credincioși. Valoarea
volumelor de genul acesta este subliniată și prin faptul că acestea au supraviețuit și în perioadele de război
dar mai ales în momentele grele de prigoană ale greco-catolicilor făcută de regimul comunist în al cincilea
deceniu al secolului XX. Pentru prezentarea de față nu ne-am propus epuizarea subiectului ci un început de
analiză asupra parohiilor greco-catolice din secolul al XIX-lea.
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Christian teaching book, edited by Ioan Bob Greek-catholic bishop, Part Three, Blaj, 1805.
General analysis of volume and information on the copy from Museum of Romanian Spirituality, Sfântu Gheorghe, Covasna County.
(Abstract)
In 2013 was developed a cultural project “Digitizing ancient and bibliophile books from 1st Orthodox Parish from Sfântu Gheorghe”, with funding from the National Cultural Fund Administration. Activities were
held at the Museum of Romanian Spirituality. During the project 100 books were analyzed and the project
may be continued by other, similar projects, the fund being much more consistent. On this occasion some
books were remarkable by the fact that several priests and parish clerks wrote impressions or just made signatures on these volumes.
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For the present paper we studied one of the most important volumes from the collection. The volume was
published in Blaj, in 1805, and contains teachings for the priests on diﬀerent occasions. The full title of the
volume is a long one:
“Christian teachings about vanity of the world, and the duty of man from each state from the holy writings
gathered, and hardened on short for an easier understanding and advantage on Romanian tongue, settled by
the holy and illuminated Sir his Excellency Ioan Bob, bishop of Făgăraș and inward counsellor of His Imperial
and Royal Highness.” The book was published in three diﬀerent volumes, from which by the present time we
found just the 3rd volume. The preservation state of the copy is fair.
These volumes were intended to explain Greek-Catholic dogma and moral theology. It actually proposed
a behavioural model promoting asceticism, of monastic inspiration. The book addresses the Greek-Catholic
clergy, proposing behavioural code in the community.
Some of the most important information on this volume is historical ones. The book is a valuable documentary source providing information about the parishes where that volume was used. Handwritten notes
on the copy containing the names of the priests, of an archpriest, and even the name of the faithful from the
parishes where the book was used, provide information that fills in the knowledge regarding the deanery
from Poian and about Greek- Catholic priests from Lisnău, Ghidfalău și Arcuș. We presented the handwritten
notes on the copy. Unfortunately some letters were deleted over time, while in other places the writing was
illegible. All the recovered elements and texts were analyzed. Besides the priest’s information, some handwritten notes present traditional means for the treatment of pain. None of the texts with remedies is dated or
signed, but judging from the embodiment of the letters, the alphabet used and the Romanian language used,
all three notes date from the 19th century.
Looking for analogies for this volume and trying to count how many copies of the book are preserved, we
found out that there are several copies that survived the Second World War and the subsequent persecution
of the Greek-Catholic priests. Until now we have been able to identify several copies in Orthodox parishes
and libraries in Romania, places which we mentioned on a map (Pl. 5/2).
The book presented in this paper is one of the most valuable documentary sources on the Greek-Catholic
priests from Covasna County in 19th century. Both the multitude of records and very interesting route of this
book qualify it among the primary sources of information on priests and Greek-Catholic communities. The
value of the volume is highlighted by the fact that it survived during the wars, but especially in the hard times
of the Greek-Catholic persecution by the communist regime during the 6th decade of the 20th century.
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Planşa I. 1. Coperta 1 şi cotorul din piele al volumului. 2. Iniţială supradimensionată la 4 rânduri şi iluminată pe negativ. 3. Frontispiciu decorativ
cu simboluri ecleziastice şi motive geometrice.
Plate I. 1. Cover 1 and the leather butt of the volume; 2. Oversized initial of the text at 4 rows, illuminated on negative; 3. Decorative frontispiece
with ecclesiastical symbols and geometrical pattern.
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Planşa II. 1. Foaia de titlu. 2. Verso foii de titlu cu dedicaţie, probabil din partea editorului Ioan Bob. 3. Prima pagină de la Cuprins – „Însemnarea”.
4. Note pe alocuri, pe marginea Cuprinsului.
Plate II. 1. Title layout; 2. Reverse of title paper with dedication, probably from the publisher Ioan Bob; 3. First page from Contents list –„Denotation”; 4. Handwritten notes on the margins of the Contents list.
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Planşa III. 1. Semnătura lui Monei Gheorghe cantor la Lisnău. 2. Urarea lui Ioan Boer. 3. Semnatura lui Mihai Vancea de la Arcuş. 4. Lista cu
credincioşi care au adus contribuţii.
Plate III. 1. Signature from Monei Gheorghe, church singer at Lisnău, Covasna; 2. Ioan Boer wishing; 3. Mihai Vancea signature, from Arcuş
village; 4. List with members from community who brought contributions.

264

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa IV. Scrisoarea protopopului Istvan (Ştefan) Solnay către credincioşii Greco-catolici, semnată la Poian, 5 mai 1826.
Plate IV. Letter written in Hungarian by the archpriest Istvan (Stephen) Solnay to the community, written in Poian, 5th may 1826.
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„Transilvania în imagini pitorești și originale”.
Studiu de caz

Claudia M. BONŢA

Cuvinte cheie: sec. XIX, Transilvania, gravuri, peisaj, vedută.
Keywords: 19th century, Transylvania, engraving, landscape, veduta.

Vechiul principiu referitor la desăvârșirea educației prin călătorii cunoaște o mare popularitate prin Grand
Tour-ul ce implica tineri aristocrați britanici care călătoreau prin Italia. Un rol important în alegerea destinațiilor și al rutelor l-au jucat operele de artă, atât cele aflate în diverse localități din Italia cât și cele care descriau
acele zone, întrucât călătorii erau deja familiarizați cu peisajul italian grație picturilor faimoase iar aceste imagini au
contribuit frecvent la alegerea itinerariilor, călătorii dorind să vadă aievea ceea ce admiraseră în imagini1. Acest fapt
subliniază relația duală complexă de interdependență între artă și călătorii – faptul că interesul pentru călătorii era stârnit și de picturile admirate iar, pe de altă parte, călătoria inspira o serie de opere de artă – desene,
gravuri, picturi. Analiza pertinentă a lui Laurent Tissot2 în lucrarea Development of a Tourist Industry in the 19th
and 20th Century dezvăluie că turismul a fost stimulat în principal de trei factori tehnologici și sociali – ghidurile de călătorie care te sfătuiau unde să călătorești, dezvoltarea transporturilor ce oferea noi oportunități
de călătorie și agențiile specializate. Numărul crescând de turiști a dus inevitabil la diversificarea rutelor de
călătorie, la apariția unor noi puncte de interes pe lângă tradiționala călătorie în Italia. Urmează itinerarii din
ce în ce mai variate și treptat, arealul vizitat se extinde în spațiul mediteranean iar mai apoi spre orizonturi
tot mai îndepărtate. Odată cu extinderea sistemului feroviar de transport în Europa, turismul devine mai
accesibil claselor de mijloc și se transformă într-un fenomen social cu o evoluție spectaculoasă. Interesul se
mută spre orizonturi mai puțin explorate iar editurile nu întârzie să ofere date și imagini asupra zonelor cu
potențial turistic. Transilvania nu face excepție și este descrisă pe larg într-o lucrare care ne-a reținut atenția
și v-o prezentăm în cele ce urmează, Ungaria și Transilvania în imagini, semnată de Johann (János) Hunfalvy și
Ludwig Rohbock.3 Apărută în trei volume la Darmstadt, aceasta conținea informații despre Ungaria (primele
două volume apărute în anul 1856, respectiv 1863, unde era inclus și Partium-ul) în timp ce volumul al III-lea,
apărut în anul 1864 descria exclusiv Transilvania.
Volumul dedicat Transilvaniei debutează cu 174 de pagini de text ce oferă date topografice și istorice asupra zonei după care, în ordinea prezentării din text apar imaginile localităților descrise. Lucrarea este atent

1

2
3

Claudio Visentin, The Theatre of the World: British-Italian Identities on the Tourism stage, în Manfred Pfister and Ralf
Hertel (coord.), Performing National Identities. Anglo-Italian Cultural Transactions, Ed. Rodopi, Amsterdam - New York,
2003, p. 215-217.
Laurent Tissot (coord.), Development of a Tourist Industry in the 19th and 20th Century, Ed. Alphil, Neuchâtel, 2003.
Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten: ihrer interessantesten Gegenden, Städte Badeorte, Kirchen, Burgen, Paläste und fonstigen Baudentsmäler alter und neuer Zeit. Zweite Sektion, Siebenbürgen/ nach der Natur ausgenommen von
Ludwig Rohbock; mit historisch-topographischem Text von Johann Hunfalvy, Ed. Gustav George Lange, Darmstadt, 18571864.
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concepută, beneficiind de informații pertinente consemnate de Johann Hunfalvy, informații completate estetic prin seria de gravuri4 după desenele lui Ludwig Rohbock5 înfățișând cititorului „imagini pitorești și originale” de pe cuprinsul Transilvaniei. Acestea descriu traseul urmat de autori în incursiunea lor spre sudul Transilvaniei prin 55 de vedute care redau aspectele variate ale locului. Volumul debutează cu orașul Cluj care
beneficiază de patru planșe ilustrative, mai întâi o superbă panoramă a orașului6 zărit de pe înălțimea dealului Feleac unde distingem printre căpițe de fân Biserica reformată de pe Ulița Lupilor, actuala stradă Kogălniceanu, Catedrala sfântul Mihail, Biserica nouă reformată și Biserica Sfântul Petru. A doua gravură descrie pitoresc
Bulevardul 21 decembrie de azi cu Noua biserică reformată7 sfințită la 1851 dar finalizată abia la 1879 și Turnul de poartă din Strada Ungurilor, dincolo de care se văd turlele bisericilor din cetate. Consemnăm amuzați
imaginea traficului din epocă pe drumul larg - pietoni, călăreți, căruțe și chiar o pereche de bovine mânată cu
biciul de la spate de un țăran. A treia imagine dedicată Clujului redă primul sediu al proaspăt înființatului
Muzeu de istorie din Cluj8 într-o manieră deloc epatantă, un racursi fin care îi temperează solemnitatea îndemnând parcă publicul să-i treacă pragul și să-i admire colecțiile.9 Ultima gravură dedicată Clujului surprinde un colț prea puțin aglomerat din Cimitirul orașului10, vechiul Hajongrad, Hasengarten, cu câteva morminte somptuoase. Impactul pe care frumusețea sălbatică a zonei a avut-o asupra autorilor se regăsește în seria de
trei gravuri dedicate Cheilor Turzii: panorama descriind Cheile Turzii din depărtare11, de pe un drum de
țară, cu profilul spectaculos conturat la orizont, mai apoi imaginea de la intrarea în Cheile Turzii străjuită de
o modestă locuință12, și, în fine, peisajul sălbatic al Cheilor Turzii,13 o viziune destul de sumbră a reliefului
spectaculos redat în tonuri închise, cu stânci abrupte, ape învolburate și vegetație contorsionată. Itinerariul
continuă cu ruinele pitorești de la Colțești - Sângeorzul Trascăului,14 ce se profilează în depărtare veghind de

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

Desenele realizate de Ludwig Rohbock pentru această lucrare au fost multiplicate cu ajutorul unor gravuri realizate în
oțel de o serie de gravori menționați fiecare sub imagine în partea dreaptă alături de numele desenatorului, în partea
stângă și cu precizarea editurii în mijloc.
Ludwig Rohbock (cca. 1820-1883) peisagist, desenator și gravor din Nürnberg, autor al unor desene și acuarele înfățișând vedute din bazinul Rin-ului, din Ungaria și Transilvania, surprinse în perioada dintre 1852-1875. Colaborează
mai ales cu editura G.G. Lange care imprimă și popularizează gravurile realizate după desenele sale, lucrări care
conțin date topografice și istorice. Semnează în colaborare lucrările Ludwig Rellstab, Ludwig Rohbock, Berlin und
seine nächsten Umgebungen in malerischen Originalansichten. Historisch-topographisch beschr, Darmstadt, G.G. Lange, 1854;
Johann Hunfalvy, Ludwig Rohbock, Das Königreich Sachsen, Thüringen und Anhalt: dargestellt in malerischen OriginalAnsichten ihrer interessantesten Gegenden, Städte, Badeorte, Kirchen, Burgen und sonstigen ausgezeichneten Baudenkmäler
alter und neuer Zeit; nach der Natur aufgenommen; in Stahl gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern unserer Zeit; mit
historisch-topographischem Text. Darmstadt, G.G. Lange, 1862; Johann Hunfalvy, Ludwig Rohbock, Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten, Darmstadt, G.G. Lange, 1863, v. Ulrich Thieme - Felix Becker (ed.), Allgemeines
Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike Biss Zur Gegenwart, vol. XXVIII, Leipzig, 1934, p. 520.
KOLOSVÁR. KLAUSENBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock,
gravat de K. Gungel și J.M. Kolb.
KOLOSVÁR ÚJ REFORMÁTUS TEMPLOM. NEUE REFORMIRTE KIRCHE IN KLAUSENBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de A. Rottman.
KOLOSVÁR NEMZETI MUZEUM. KLAUSENBURG NATIONAL MUSEUM. Gravură multiplicată de G.G. Lange în
Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de L. Thümling.
Jumătate dintre gravurile din acest volum, aflate în colecțiile Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca,
beneficiază de descrieri mai amănunțite în lucrările: Claudia M. Bonța, Ludwig Rohbock, Ed. Polis, Cluj-Napoca, 2009,
respectiv Claudia M. Bonța, Așezări germane din Transilvania în grafică de secol XIX, în vol. Das 300-Jahrige Jubiläum der
Ansiedlung der Donauschwaben in Sathmar/ 300 de ani de la colonizarea șvabilor dunăreni în comitatul Satu-Mare, (coord.
Paula Virag), Ed. Muzeului Sătmărean, 2012, p. 209-224.
A KOLOSVÁRI TEMETÖ. KIRCH HOF IN KLAUSENBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după
un desen de L. Rohbock, gravat de G. M. Kurz.
A TORDAI HASADÉK. BERGSPALTE BEI THORDA. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un
desen de L. Rohbock, gravat de J. M. Kolb și W. Knopfmacher.
A TORDAI HASADÉK ELEJE. BERGSPALTE BEI THORDA EINGANG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock.
A TORDAI HASADÉK. BERGSPALTE BEI THORDA. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un
desen de L. Rohbock, gravat de J. Poppel.
THOROCZKÓ. SZ. GYÖRGY. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Richter.
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la înălțime așezarea pașnică din vale. Urmează satul și Castelul Luncani15 ce definesc fundalul peisajului care
se concentrează asupra râului a cărui curgere implacabilă conferă o energie caldă imaginii de ansamblu. Vedere din Alba-Iulia16 prezintă imaginea focalizată pe profilul arhitectural al orașului dominat de catedrala
romano-catolică într-o manieră care face ca trupele ordonate ce execută manevre militare în fața orașului să
apară estompate pe lângă silueta impresionantă a cetății. Gravura ce urmează descrie peisajul ireal de la Cetate Mare17, urmată de o vedută dedicată stâncilor spectaculoase ale munților Metaliferi de la Detunata18, cu
relieful sterp și coloanele bazaltice arcuite spre exterior. După spațiile neîmblânzite trecerea spre așezările locuite se face treptat, prin un peisaj montan spectaculos însă mai blând, ce apare la imaginea dedicată Săcărâmbului Nagyag19 văzut de sus, un oraș minier foarte dezvoltat în epocă, faimos pentru puritatea minereului cu
cea mai mare concentrație de aur din Europa, săcărămbita. Următoarele trei orașe sunt descrise în câte două
imagini distincte, mai întâi o vedere de ansamblu a orașului Sebeș20 redat îngrijit, cu puzderia de clădiri și
biserici între care se remarcă desigur semeața biserică evanghelică. A doua gravură dedicată orașului, Piața și
biserica din Sebeș21 este în fapt o panoramă a pieței într-o zi de târg având drept fundal biserica emblematică
a orașului, un pretext arhitectonic pentru desfășurarea unei mici scene de gen surprinse parcă de un obiectiv
fotografic. Cetatea Devei22 redată dinspre sud, se dovedește a fi un bun prilej pentru o schiță arhitectonică a
așezării văzută din cimitirul orașului într-o atmosferă mohorâtă, adecvată locului. Cetatea Devei. Vedere
dinspre vest23 prezintă cetatea în toată splendoarea ei cu centurile de ziduri care o înconjoară, cu turnurile și
porțile de acces și drumul care șerpuiește prin pădure până sus la turnul de poartă. În spate, dealurile, lunca
Mureșului și râul care o străbate lin stabilesc o contrapondere discretă care conferă adâncime imaginii. Cetatea Hunedoarei24 văzută de la înălțime captează atenția prin subtila nuanțare a luminii care focalizează atenția pe cetate într-un decupaj spectaculos ce ignoră perspectiva detaliată din depărtare și abate atenția de la
turma de oi schițată pe platoul din față. Pentru o descriere pertinentă a cetății Rohbock a apelat și la un prim
plan al acesteia, Cetatea Hunedoarei,25 surprinsă dintr-un unghi inferior situat în albia pârâului Zlaști, cu
modesta căsuță amplasată aici figurând pe post de scară arhitectonică. Intrarea în Sibiu26 apare sub forma
unei mici scene de gen conturată atent la poalele orașului și ferm încadrată de copacii înfrunziți de pe malul
Cibinului. Perspectiva îngustată a străduțelor din centrul vechi al Sibiului cu fundalul ascuțit al Bisericii
evanghelice din Sibiu,27 prezintă orașul cu clădirile frumoase, înălțate pe două caturi cu ferestre multiple și

15 GEREND, KASTÉLY ÉS HELYSÉG ERDÉLYBEN. KASTELL UND DORF GEREND IN SIEBENBÜRGEN. Gravură

multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Umbach.
16 GYULAFEJÉRVÁR. FESTUNG KARLSBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L.

Rohbock, gravat de F. Hablitschek.
17 CSETÁTYE MARE VÖRÖSPATAKNÁL ERDÉLYBEN Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un

desen de L. Rohbock, gravat de L. Rohbock.
18 DETUNATA GOLA. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J.

Umbach.
19 NAGYÁG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. Hels.
20 SZÁSZ – SEBES. MÜHLBACH. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gra-

vat de F. Hablitschek.
21 SZÁSZVÁROS, FÖPLACZ ÉS TEMPLOM. MÜHLBACH, MARKT UND KIRCHE. Gravură multiplicată de G.G. Lan-

ge în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Poppel.
22 A DÉVAI VÁR DÉLI OLDALA. FESTUNG DEVA, MITTAGSEITE. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt,

după un desen de L. Rohbock, gravat de G. Heisinger.
23 A DÉVAI VÁR. NYUGATRÓL. FESTUNG DEVA, ABENDSEITE. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt,

după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Umbach.
24 VAJDA – HUNYAD. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G.

M. Kurz.
25 VAJDA – HUNYAD. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J.

Poppel.
26 NAGY – SZEBEN. HERMANNSTADT. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L.

Rohbock, gravat de J. Richter.
27 EVANG. SZENTEGYHÁZ NAGY – SZEBENBEN. EVANG. KIRCHE ZU HERMANNSTADT. Gravură multiplicată

de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J.M. Kolb și Knopfmacher.
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acoperișuri de forme diferite. La Biserica și mănăstirea Ursulinelor din Sibiu28 desenul marșează pe ideea de
contrast, atât de dragă perioadei romantice: arhitectura pretențioasă și elegantă de centru prezentată în opoziție cu clădirile modeste de la periferie, cu garduri de lemn și ziduri în ruină. Spre sud autorul poposește la
Tălmaciu29 cu un peisaj idilic ce surprinde așezarea cu casele aspectuoase și vechea biserica luterană vegheate
strategic de ruinele cetății de pe deal. Vedere cu pasul Turnu Roșu30 redă așezarea observată de la înălțime.
Un atelaj tras de cai, trei personaje minuscule și două siluete schițate vag în timp ce se îndepărtează pe drum
însuflețesc imaginea îndulcind fin solemnitatea peisajului. Pasul Turnu Roșu și Lotrioara31 descrie detaliat
înfățișarea tihnită a așezării printr-o serie de elemente banale precum ancadramentele ferestrelor, acoperișurile cu forme diferite, fumul alb ce iese din horn, bolovanii din albia pârâului, vitele care trec alene pe uliță spre
casă sau călărețul care traversează țanțoș podul de piatră (fig. 1). Turnu Roșu32, prezintă o imagine din centrul
așezării, un sat îngrijit cu casele înșiruite într-o adevărată paradă de arhitectură tradițională din zonă. O perspectivă îndepărtată a Bisericii romanice din Cisnădioara33 se constituie într-un prilej de atentă observație a
vegetației din zonă ce pare că se înstăpânește asupra așezării de la poalele fortificației. Contururile ferme ale
masivei Cetăți a Făgărașului34 sunt ușor îndulcite prin unghiul de prezentare ales. Copacul din față segmentează imaginea de ansamblu a cetății și distrage atenția înspre mica scenă animată de pe mal. În ciuda prezenței factorului uman, adevărata vedetă a acestei gravuri este apa liniștită a lacului ce înconjoară incinta. Brașovul beneficiază de cel mai mare grad de atenție, fiind descris în cinci gravuri. Studiu de peisaj mai degrabă,
Vedere asupra Brașovului35 redă o perspectivă îndepărtată a orașului ce se concentrează asupra împrejurimilor cu drumul noroios și mărginit de garduri ce duce înspre așezarea copleșită de munții masivi din jur. Brașovul văzut dinspre sud36 oferă o panoramă apropiată a orașului cu acoperișurile înghesuite în jurul bisericilor, în plin contrast cu fragmente ale vechii fortificații răsfirate generos împrejur. Evidențiată prin luminozitate, Biserica românească din Brașov37 se reliefează pe fondul natural constituit de munții conturați mai vag,
ușor neclar datorită depărtării. În prim-plan se desfășoară scene de viață cotidiană pe ulițele animate. Vedere
din partea de sud-vest a Brașovului38 redă o splendidă imagine panoramică a Brașovului cu biserici și case,
turnuri și ziduri într-o vedută ce impresionează și prin migala cu care sunt observate așezările îndepărtate,
situate aproape de linia orizontului. Orașul vechi și cetatea din Brașov39, constituie o reproducere plastică a
caselor îngrijite, cu ferestre mari și porți înalte tipic săsești, a acoperișurilor străpunse de hornuri și lucarne.

28 NAGY – SZEBEN, AZ ORSOLYASZÜZEK TEMPLOMA ÉS KOLOSTORA. HERMANNSTADT, KIRCHE UND

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

KLOSTER DER URSULINER NONNEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L.
Rohbock, gravat de J.M. Kolb și Knopfmacher.
TALMÁCS. TALMATSCH. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat
de J. Poppel.
A VERESTORONYI – SZOROS, NYUGATI VEGE. DER ROTHE – THURMPASS, WESTLICHES ENDE. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de Rohbock, gravat de J. Falkner.
A VERESTORONYI – SZOROS A LOTRIOARA PATAKNÁL. ROTHER THURMPASS AM LOTRIOARA-BACH. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de A. Fesca. Imaginea se află în
patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M5712.
VESZTEGLŐ A VERESTORONYI SZOROSBAN. KONTUMAZ IN ROTHENTHURMPASSE. Gravură multiplicată de
G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de L. Oeder.
A KISDISZNÓDI TEMPLOM ERDÉLYBEN. MICHELSBERG IN SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. Hels.
FOGORAS VÁRA. FESTUNG FOGARAS. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L.
Rohbock, gravat de J. M. Kolb și W. Knopfmacher.
BRASSÓ A KÁPOLNAHEGYGYEL. KRONSTADT, NORDSEITE MIT DEM KAPELLENBERGE. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Falkner.
BRASSÓ DÉL FELÖL. KRONSTADT SÜDSEITE. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de
L. Rohbock, gravat de J. Rieger.
A ROMAN TEMPLOM BRASSÓBAN. WALLACHISCHE KIRCHE IN KRONSTADT. Gravură multiplicată de G.G.
Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G.M.Kurz.
BRASSÓ A DÉLNYUGATI OLDALRÓL. KRONSTADT VON DER SÜDWESTLICHEN SEITE. Gravură multiplicată
de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Poppel.
BRASSÓ, AZ ÓVÁROS ÉS VÁR. ALTSTADT UND FESTUNG KRONSTADT Gravură multiplicată de G.G. Lange în
Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Richter.
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Viziune romantică a Cetății Râșnov40 observată dintr-un unghi extrem de spectaculos, cu râpa care mărginește fortificația și munții dimprejur unde fulgerul care brăzdează cerul înnorat alături de vegetația nestăpânită
creează ambianța caracteristică reprezentărilor romantice ale ruinelor medievale. Cetatea Bran41 apare într-o
amplă scenografie naturală, un colț splendid de țară cu casele risipite pe malul apei. Silueta impunătoare a
castelului domină grandios zona fără a eclipsa însă farmecul idilic al micii așezări (fig. 2). Ruinele de la Feldioara42 sunt voit descrise într-un mod antagonic, cu o clădire masivă, locuită și plină de viață, alături de zidurile sterpe și abandonate de pe deal. Dacă arcada porții se deschide parcă spre nicăieri, centura de zidărie cu
contraforți puternici pare deja inclusă în sat; țăranii ce poposesc alături de ruine și femeia cu copilul aflați în
trecere dau viață locului părăsit. Interiorul fortificației ce înconjoară Biserica din Bod43, cu portalul nordic al
bisericii construite la începutul secolului al XIX-lea, turnul și curtinele, este descris în prezența a trei personaje
în straie populare. Câțiva bușteni depozitați în dezordine, tufișul înflorit și zidurile părăginite pe care a crescut neglijent vegetația descriu succint spațiul ce poartă urmele vizibile ale distrugerilor provocate de cutremurul din 1802 care a distrus biserica veche și mare parte din fortificația acesteia. Băile Vâlcele44 stațiune
balneară din munții Baraolt, faimoasă încă din antichitate pentru apele minerale tămăduitoare constituia o
destinație la modă în secolul al XIX-lea. Veduta dezvăluie o așezare cu aspect îngrijit și ordonat care își etalează arhitectura cochetă în fața unui cuplu elegant care admiră de sus panorama (fig. 3). Mica localitate se bucură de multă animație pe ulițe, probabil datorită afluxului mare de vizitatori din epocă. La Biserica din Prejmer45 prim-planul populat de câteva personaje este estompat de tonurile întunecate folosite la schițarea acestora, direcționând în acest fel atenția înspre masiva incintă fortificată a bisericii care domină imaginea prin
zidurile groase și bastioanele puternice. Profilul arhitectonic al așezării Sfântu-Gheorghe46 este acaparat de
spectaculoasele ruine constituite într-un fundal de efect pe care se conturează peisajul ingenios dinamizat de
grupuri de animale și de siluete umane în costume simple de epocă. Veduta Șumuleu-Ciuc47 redă o troiță
aflată la o mică răspântie de drumuri, loc de popas și de contemplare a panoramei oferite din depărtare de
faimosul loc de pelerinaj catolic. La Vlăhița48 beneficiem de o vedere cuprinzătoare asupra topitoriei de fier
din Vlăhița și a peisajului înconjurător (fig. 4). Dominat de umbra trecutului, Odorheiul49 se prezintă printr-o
vedută având în prim-plan ruinele impozante, dincolo de care se întrevede orașul. Din arealul ce gravitează
în jurul Sighișoarei, două gravuri sunt dedicate aceleiași așezări, Albești, Weisskirchen. Ivită brusc în mijlocul
vegetației abundente, Biserica din Albești50 domină mica răspântie de drumuri străbătută de felurite atelaje și

40 ROSNYÓI VÁR ERDÉLYBEN. BURG ROSNAU. (SIEBENBÜRGEN). Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darm-

stadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Umbach.
41 TÖRCSVÁR A TÖRCSVÁRI SZOROSBAN. SCHLOSS TORTZBURG IM TÖRTZBURGER PASS. Gravură multiplicată

42
43
44

45
46
47
48

49
50

de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. M. Kurz. Imaginea se află în patrimoniul
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M 5722.
FOLDVÁR ROMJAI. RUINEN VON MARIENBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de F. Foltz.
A BOTFALVAI TEMPLOM. ERDÉLYBEN. BEFESTIGTE KIRCHE IN BRENNDORF. SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de A. Rottmann.
ELÖPATAK ERDÉLYBEN. ELOPATAK, BADEORT IN SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în
Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. Poppel. Imaginea se află în patrimoniul Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M 8881.
A PRÁSMÁRI TEMPLOM ERDÉLYBEN. KIRCHE ZU TARTLAN IN SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G.
Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de A. Rottmann.
SEPSI SZ. GYÖRGY. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J.
Richter.
CSÍK – SOMLYÓ. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. M.
Kolb și W. Knopfmacher.
VAHÁSMOR OLÁHFALLU MELLETT. EISENHAMMER BEI OLÁH – FALU. Gravură multiplicată de G.G. Lange în
Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. Hels. Imaginea se află în patrimoniul Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M 8887.
UDVARHELY. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de F. Hablitschek.
A FEJÉREGYHÁZI TEMPLOM ERDÉLYBEN. KIRCHE ZU WEISSKIRCHEN IN SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de F. Foltz. Imaginea se află în patrimoniul
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M 8883.
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oameni. Văzută dinspre apus, clădirea își etalează corul poligonal sprijinit de contraforți puternici, ferestrele
cu ogive și turnul simplu, rectangular. Silueta suplă, elongată a bisericii și casele răsfirate, drumul larg și pata
de vegetație creionează imaginea idilică a satului transilvănean (fig. 5). Parcul din Albești51 se deschide spectaculos oferind priveliștea castelului elegant oglindit în luciul de apă al lacului străbătut lin de câteva lebede
și o bărcuță. Două personaje minuscule reflectă scara la care a fost realizat desenul proiectat pe impozantul
fundal muntos. Pe drumul dinspre Albești la Sighișoara un grup de orășeni admiră Monumentul închinat
generalului Skariatine52, un sarcofag impozant vegheat de leul gigantic culcat deasupra, cu lespezi de piatră
sculptate conținând inscripții despre bătălia din 31 iulie 1849, bătălie în care generalul rus Grigori Yakovlevich Skariatin a obținut victoria alianței austro-ruse împotriva trupelor maghiare, găsindu-și moartea cu acest
prilej. În fundal se remarcă silueta Sighișoarei. Sighișoara53 este descrisă succint, cu drumul sinuos ce urmează cursul Târnavei Mari pe o pantă descendentă întâi spre a urca mai apoi la fel de sinuos printre case, turnuri
și biserici până la punctul culminant, Biserica din deal. Pe un fundal deluros se profilează în depărtare Iernutul54 văzut din lunca Mureșului. Tot malul Mureșului, un peisaj pitoresc presărat cu țărani, animale și plute
cuprind în fundal și ultimul mare oraș vizitat de autori în Transilvania, Târgu-Mureș55, descris mai întâi din
depărtare și apoi prin două vedute dedicate centrului său, Piața și Mănăstirea piaristă din Târgu-Mureș56
surprinse într-o zi aglomerată de târg, cu detaliile minuscule alcătuind o imagine mustind de viață care ademenește privitorul în freamătul târgului, respectiv sub un alt unghi de prezentare al Pieții din Târgu-Mureș57.
La Castelul din Gornești58 compoziția inundată de o lumină caldă, ușor filtrată, oscilează între spațiul natural
și cel arhitectural în secvențe descrise prin imagini succinte semnalate nu într-o opoziție contrastantă ci într-o
fericită completare reciprocă. Definită de tonul liric, imaginea pare o timidă abordare a unei lumi idilice, suave, desprinsă parcă de realitate și totuși extrem de palpabilă și de reală (fig. 6). Lunca Mureșului cu vite ce se
adapă, femei ce spală rufe și plutele încărcate ce trec pe apă ghidate lin de vâslași sunt acompaniate în fundal
de satul Brâncovenești59, cu case mici și fântâni cu cumpănă dominate de impozantul castel ridicat pe înălțime. Grupat compact într-o depresiune, Bălanul60 văzut de sus încheie periplul autorilor prin Transilvania.
Se cuvine să remarcăm efortul autorilor de a prezenta pe larg peisajul transilvănean într-un mod realist
și cuprinzător, cu texte bine documentate care alăturate imaginilor detaliate descriu frumusețea locurilor și
simplitatea elegantă a arhitecturii tradiționale din zonă. Promovarea Transilvaniei este atent gândită, construită în mod gradual prin peisajele spectaculoase, natura simplă prezentată în opoziție cu centrele urbane sau
rurale, imagini ale unor monumente sau obiective turistice, în scene pigmentate din plin cu caracteristici et-

51 A FEJÉREGYHÁZI KASTÉLY ÉS PARK ERDÉLYBEN. WEISSKIRCHEN SCHLOSS UND PARK IN SIEBENBÜRGEN.

Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de L. Thümling.
52 SKARIATINE OROSZ TÁBORNOK EMLÉKE SEGESVÁRNÁL. DENKMAL DES GENERAL SKARIATINE BEI
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SCHÄSSBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. M.
Kurz.
SEGESVÁR. STADT SCHÄSSBURG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de G. M. Kurz.
RADNOTH. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. M. Kolb și
W. Knopfmacher.
MAROS-VÁSÁRHELY. MAROS-VÁSÁRHELY. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de
L. Rohbock, gravat de J. Poppel.
MAROS-VÁSÁRHELY, FŐPIACZ ÉS A KEGYESRENDŰCK ZÁRDÁJA. MARKETPLATZ UND PIARISTEN-KLOSTER IN MAROS- VÁSÁRHELY. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock,
gravat de J. M. Kolb și W. Knopfmacher.
MAROS-VÁSÁRHELY, FŐPIACZ. MAROS-VÁSÁRHELY, MARKETPLATZ Gravură multiplicată de G.G. Lange în
Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de L. Oeder.
A GERNYESZEGI KASTÉLY ERDÉLYBEN. KASTELL GERNYESZEG. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de L. Rohbock, gravat de J. M. Kolb și W. Knopfmacher. Imaginea se află în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. M 5727.
VECS ERDÉLYBEN. VECS IN SIEBENBÜRGEN. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un desen de
L. Rohbock, gravat de F. Hablitschek.
BALÁN SZ. DOMOKOSNÁL. BALAN BEI DOMOKOS. Gravură multiplicată de G.G. Lange în Darmstadt, după un
desen de L. Rohbock, gravat de J. M. Kolb și W. Knopfmacher.

271

https://biblioteca-digitala.ro

nografice. Personajele ce populează vedutele oferă un spectacol viu, un crâmpei de viață cotidiană încremenit
parcă în timp. Liniile fine ale gravurilor în oțel compun imagini minuțioase, de o acuratețe impresionantă care
redau în toată complexitatea lor, diversele fațete ale Transilvaniei.

Transylvania in original and picturesque imagines. Case study
(Abstract)
The present study intends to oﬀer general data regarding the image of Transylvania in the 19th century
presenting some of the engravings depicting the Transylvanian spaces, drawn by Ludwig Rohbock for the
volume Hungary and Transylvania in images, edited between 1856-1864 at Darmstadt. Our research presents
briefly the large series of prints from the third volume of the book, dedicated exclusively to Transylvania. The
increased interest in tourism and in distant lands is transformed through engravings in valuable documents
of the period presenting landscapes and touristic vedutas, towns and villages, city views and castles, images
describing the beauty of the Transylvanian space of the time.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Dinicu Golescu,
peregrinul român în Elveția și Italia

Petre DIN

Cuvinte cheie: Dinicu Golescu; filosofia luminilor; administrație modernă; mentalitate; boier.
Keywords: Dinicu Golescu; philosophy Enlightenment; modern administration; mentality; nobleman.

Procesul de constituire a României moderne a antrenat forțe sociale diferite și personalități cu opțiuni
politice diverse. În primele trei decenii ale secolului al XIX-lea Dinicu Golescu, exponent al luminismului, a
ocupat o poziție marcantă în devenirea modernă a spațiului românesc, fiind o excepție fericită într-o lume
dominată de lux, petreceri și o stare latentă a spiritului1.
Născut la 7 februarie 1777, Dinicu Golescu a fost un boier și cărturar român, fiul banului Țării Românești,
Radu Golescu și al Zoiței Florescu, clucereasa. A ocupat diverse funcții în aparatul administrativ al țării, ajungând până la cea de mare logofăt. A înființat în 1826, pe moșia sa din Golești, o școală în care aveau accesul
gratuit tineri idiferent de structura socială din care proveneau. În această școală se predau limbile română,
germană, latină și italiană, cu două cursuri: unul „ghimnasticesc” și altul „filosoficesc”2. În 1827, Dinicu Golescu împreună cu Ion Heliade Rădulescu întemeiază „Societatea Literară” din București, iar ședințele acestei
societăți aveau loc în casele somptuoase ale sale3.
Cărturarul român a contemplat oamenii și realitățile în manieră creatoare, realizând extrapolări pe care
le-a tipărit spre a fi material de reflecție pentru contemporani. Notele sale cuprind referiri critice la situația de
înapoiere socială, politică și culturală a Țării Românești, dar și inițiative de ameliorare a condiției marginale
a conaționalilor săi. „Și azi avem nevoie de oameni cari să compare starea noastră, desigur nenorocită, cu starea mai
fericită a altor țări și neamuri. Acel care o face trebuie să țină seama, înainte de toate – fără care condiție ar fi dat numai
o lucrare de curiozități și interes trecător – de motivele exclusiv morale al bunei stări de care se bucură Europa, în adevăr
civilizată, el trebuie să descopere sufletul de muncă și jertfă, de solidaritate și ideal, de stăpânire și folosirea naturii”4.
În călătoria sa prin Elveția, Dinicu Golescu observă diferențele de nivel de trai între statele occidentale
și cele din Muntenia. În timp ce țăranii vestici mergeau la muncile câmpului îmbrăcați curat, ca în zilele de
sărbătoare, cu pălării, pantaloni și cizme scurte, țăranii români erau desculți și zdrențăroși. „Și acest neam,
muncitor; și când m-am dus, fiind vremea secerișului, iar când m-am întors, al ogorului, am văzut câmpurile pline de
muncitori, care așa de frumos îmbrăcați, încât puteai zice cinevaș că sunt gata de bal, iar nu de muncă; căci toți avea în
cap pălării mari, legate cu o panglică lată și cu colțurile atârnate, îmbrăcați cu spențuri de postav roșu, în pantaloni negri
numai până în genunchi, din genunchi până jos – ciorapi de bumbac și cizme scurte, puțin mai sus de glezne, legate ca
cele soldățești. Când am văzut acele câmpuri roșind și negrind, și căpătâiele panglicilor fâlfâind în vânt, mi-au fost cu
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Anastasie Iordache, Pe urmele Goleștilor, Editura Sport–Turism, București, 1982, p. 72.
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent, Editura Meridiane, București, 1972, p. 82.
Ibidem.
Nicolae Iorga, Oameni care au fost, vol I, Editura pentru Literatură, București, 1967, p. 266.
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neputință să nu-mi aduc aminte când am fost și eu în câmp, la seceriș și la coasă, cu doao–treisute de oameni: zic să numi aduc aminte de ticăloșia făuritorilor Țării Românești, de goliciunea și trențerătura hainelor. Și mai vârtos, cum era de
peste Olt, trebuia să fie și negri, pârliți, întocmai ca unele dobitoace ce ies rău din iarnă, slabe și pârlite”5.
După prezentarea acestor realități elvețiene cărturarul român se referă la aspectele administrative din
Muntenia. În statele vestice funcțiile se ocupă pe baza meritelor personale, prin absolvirea unor școli de profil,
iar promovarea se realizează în mod treptat, prin acumulări repetate de experiențe administrative. În Țara
Românească funcțiile se ocupau nu datorită competiției, ci se cumpărau. Premisa obținerii acestor funcții era
apartenența la structura socială a marii boierimi. Persoanele care și-au cumpărat funcțiile voiau să-și recupereze cheltuielile și în acest scop solicitau sume mari de bani de la cei situați ierarhic pe o treapta inferioară.
Ceea ce amplifica incompetența era faptul că, în lipsa unor școli specializate în administrație, majoritatea
funcționarilor nu aveau nici cel puțin competențele necesare de a concepe un raport către domnitor. „O! ce
amărâtă viață al acestui norod, ce lăcuiește pe acest bogat pământ! O! ce agoniseală nedreaptă cu numire de iraturi ale
boierilor! Nelegiuită și vrednică este de blesteme, căci aceasta ne-au învrăjbit, această stă împotriva unirii, împotriva
frății, împotriva tuturor celor bune cugete; aceasta ne-au și sărăcit, vânzarea zic a tuturor iraturilor, de la cea dintâi
treaptă, până la cea din urmă, apoi cumpărătorii, sau îndoit, sau întreit împlinesc după cum îi vor lăsa cugetul. Această
împreunată sumă, de va socoti-o unul care au umblat prin țară și îi sunt cunoscute toate urmările slujbașilor, o va găsi-o
că apropie birul cel drept, de peste tot anul, al tuturor locuitorilor Țării Românești; căci cumpărătorii, polcovnicii Craiovii, armășii, polcovnicii Cernețului, tretii Divanului Craiovii, izbășia Divanului, toți vătașii de plaiuri, toți condicarii,
toate judecătoriile, toți polcovnicii și căpitanii, toți calengiii sameșul vistierii, isprăvniciile, sameșiile și zapcilicurile,
dorobonția, ceaușiia, polcovniniciile, acestea zic; toate, vânzându-se , cine poate zice că cumpărătorii nu iau toată țara, pe
tot anul, o sumă foarte mare și făr’ de nicio dreptate; căci, în toată lumea, toți cei ce slujesc patriii iau numai leafa, și cel
ce face vreo deosibită slujbă, sau vreo jertfă pentru patrie, i să dă deosibită cinste, cum sunt cavaliriile, ce toată Evropa le
împarte”6.
Spiritul său de observator atent al realităților administrative se materializează și în cazul Elveției. Dinicu
Golescu menționează că organizarea țării este structurată în 22 de cantoane și, în scopul înțelegerii acestor
unități administrative, compară cantonul cu județul. „Cantonul să poate socoti ca un județ, cu atâta numai deosebire că fieșcare canton își are obiceiurile și pravilele lui, care să potrivesc cu foloasele locului, făr’ de a avea putere de a să
amesteca la un canton la stăpânirea altuia, cu toate că în cantonul Bern lăcuiesc toți elcii cei streini, și poate a să numi cel
dintâi oraș. Fieșcare canton își are monedă, având deosebire marca unuia de a altuia”7.
Adept al filosofiei luminilor și al democrației helvetice, Dinicu Golescu evidențiază aceste valori esențiale
ale secolului al XIX-lea prin reflecții și judecăți de valoare ce satisfac spiritele avide de noutăți ideatice. „În
toată Elveția, nobil și prost nu este, ci toți sunt frați compatrioți”8.
Discursul cărturarului român este structurat în esență pe două paliere. Primul dintre ele ne relevă falia
între spațiul moldo-muntean, rudimentar, sărac și gestionat de o administrație barbară, și Europa care începe peste Carpați, caracterizată printr-o evoluție statală preocupată de prosperitatea și demnitatea persoanei
umane. Al doilea palier relevă falia dintre clasa politică din cele două provincii românești și masa contribuabililor redusă la mizerie și sărăcie. Cât timp sărăcia contribuabililor și ignorarea de către elita socio-politică a
condițiilor existențiale ale țăranilor erau note dominante ale societății moldo–muntene, reintegrarea acesteia
Europei era doar un deziderat9.
Contemplarea peisajelor naturale ale Elveției și analiza administrației, justiției și a relațiilor civice dintre
cetățenii cantoanelor îi amplificau prețuirea pentru virtuțile democrației helvetice, dar și tristețea pentru Țara
Românească situată la periferia Europei civilizate. În aceste condiții de jafuri și incursiuni ale armatelor străine construcțiile edilitare românești aveau dimensiunea efemerului, în timp ce în Occident edificiile aveau un
caracter somptuos. „Atunci ce rămâne să facă unul ca mine, decât aducându-mi aminte că în patria mea, din pricina
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Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele. Constantin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826, postfață și
bibliografie de Mircea Iorgulescu, Editura Minerva, București, 1977, pp. 95-96.
Ibidem, pp. 79-80.
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Ibidem, p. 154.
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic,
București, 1999, pp. 197-198.
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nestatorniciei, nici un fel de pedeapsă nu poate sta în ființă, zic ce rămâne să facă alt decât a ofta? Căci cele ce lucrăm
muncind în 10 ani, numai într-o zi le pierdem, lăsându-ne patria și fugind prin țări streine. Împărații Evropei să bucură
când văd acest fel de casă și când supușii lor zidesc, sădesc și înfrumusețează orașele și satele; iar ai noștri să bucură când
nu ne rămâne cărămidă peste cărămidă. Când voi vrea să blestem pe cel mai mare vrăjmaș al meu, e destul de vei zice:
să-i fie într-un zadar lucrurile sale. Numai a zecea parte din câte chiar mâinile mele au lucrat, și numai într-acele rele zile
întru care tot omul sta închis la căldură, și acum, la cele mai cele mai multe sădiri nici locurile nu să cunosc. Și când voi
voi să însemneze prăpădenia a toatii Țării Românești, ce au încercat-o în 5 rânduri în soroc de 26 de ani, trebuie să fac un
tom întreg, coprinzători numai de acele obștești stingeri ale țării”10.
Călătoria lui Dinicu Golescu în Elveția îi relevă progresele unei civilizații guvernate după principiile iluminismului și ale liberalismului. Următoarea povestire vine să confirme această idee. Într-un birt a intrat un
sătean care și-a cerut în mod politicos permisiunea să se așeze la masă cu celelalte persoane. El se exprima
cursiv în limbile franceză, italiană și germană. Surprinși de spiritul poliglot al acestuia, vecinii de la birt l-au
întrebat de unde provin cunoștințele; săteanul le-a răspuns că a învățat la școală. Ulterior fiica birtașului, în
vârstă de 10 ani, a cântat la pian pentru a-și dispune călătorii. Cu tristețe sufletească, Dinicu Golescu menționează că acest fapt nu este întâlnit nici măcar în orașele Țării Românești. „La cel mai de nimic sat, anume Grhdorf,
înnoptând, am găzduit la birt, unde intrând un sătean în odaia ce eram, ne-au întrebat de este primit să stea cu noi de
vorbă pentru petrecerea de vreme. Carele, după multe vorbe și întrebări ce i-am făcut pentru obiceiurile și pravilele lor,
după ce ne-au dat să pricepem că vorbește franțozește, nemțește și italienește, au început și elinia, zicând trei–patru
rânduri din Xenofon, și vreo doao stihuri din Omir, și întrebându-l unde au învățat elinia, ne-au răspuns că în toate
satele lor trebuie să fie școală în limba națională, și care din școlari să îndulcește la învățături, merge la școalele de prin
orașe, unde sunt învățăturile mai înalte și în multe limbi; și la acele școale poate fieșcare a câștiga învățătura, după câtă
râvnă va avea. Apoi au venit copila birtașului ca de 10 ani, și ne-au cântat cu clavirul și cu glasul, și alții ce să silea în
tot chipul să ne odihnească. Și alte multe ce abea le vede cinevaș, și foarte rar, în orașele noastre, le-am văzut într acest
sătucean, pe care harta nici că îl are, pentru micșorarea lui”11.
Cărturarul român a fost impresionat de orașele elvețiene luminate cu felinare, birturi curate și mobilate,
drumuri bine întreținute, cu semne indicatoare care favorizau călătoriile și fucționarea poștelor. Aceste aspecte contrastau în manieră dureroasă cu realitățile din Țara Românească, unde căruțele poștale stăteau împotmolite zeci de ore prin stații și în care călătorii dormeau pe scânduri. Defecțiunile administrației românești se
explicau prin sentimentul de insecuritate datorat invaziilor străine și deturnării fondurilor dinspre lucrările
de utilitate publică spre lux și petrecere12.
În sensul riguros al cuvântului, frica desemnează o imagine șoc, generată de conștiința unui pericol iminent care periclitează existența noastră. Este oare cazul să utilizăm această imagine a insecurității la nivelul
colectivității românești în secolele XVIII-XIX ? În mod mai general, componentele psihologice ale mulțimii
sunt influențate de caracterul absolut al judecăților, rapiditatea contagiunilor care contribuie la diminuarea
spiritului critic, dispariția simțului de responsabilitate personală și subestimarea forței adversarului13.
Prin reliefarea gravelor disfuncționalități din administrația Țării Românești și prin invocarea civilizației
occidentale ca paradigmă a dezvoltării țării, Dinicu Golescu are un rol important în devenirea modernă a spațiului românesc. „Când un boier de la 1820, un mare boier, un mare stăpân de pământuri și de oameni, scrie cartea de
căință, de durere pentru suferința omenească, de rușine pentru „barbaria românească”, pe care a făcut-o Dinicu Golescu,
acesta e lucrul cel mare. Și peste această stare de spirit a boierimii de la 1820-1830 a folosit mai mult pentru întemeierea
României moderne decât toate marile discursuri revoluționare, învățate pe dinafară, de la 1848”14.
Ajungând în apropierea orașului Zūrich, în localitatea Altetten, Dinicu Golescu a fost surprins de cunoștințele de geografie ale unui cetățean. Chestionat de unde vine, boierul i-a menționat că de la Kronstadt.
Cetățeanul elvețian l-a întrebat din nou pentru a clarifica dacă este în discuție orașul Kronstadt din Transilvania sau cel din Rusia. Dinicu Golescu a continuat conversația întrebându-l pe hangiu despre identitatea
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Dinicu Golescu, op.cit., p. 155.
Ibidem, pp. 156-157.
Anastasie Iordache, op. cit., p. 128.
Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV - XVIII). O cetate asediată, Editura Meridiane, București, 1986, p. 27.
N. Iorga, op.cit., p. 267.
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persoanei care l-a impresionat prin cunoștințele de geografie. Acesta i-a răspuns că este un țăran care sosise la
han deoarece la data respectivă soseau ziarele. Cunoștințele de geografie ale elvețianului l-a determinat să-și
amintească că logofătul M. Băleanu primise o scrisoare de la Cancelaria Logofeției cu adresa: „La Mehadia în
ținutul Transilvaniei”. Acest fapt argumenta ideea că niciun funcționar de la Curtea Domnească nu cunoștea că
Mehadia se situa în granițele Țării Românești, chiar dacă se învecina cu Transilvania. „Coborând la birt, m-au
întrebat un om de unde venim. Eu spuindu-i că de la Cronștatul din Transilvania, ce să hotărâște cu Valahia? Căci este
Cronștat și în Rusia, și trebuia să-i fac deosebire. Eu văzând că are știință gheograficească, am întrebat pe birtaș: „Ce om
este ?” El ne-au răspuns că este țăran plugar, și că au venit căci astăzi este zio gazetarilor, și că să străng unii de le cetesc; și că de vrem să le cetim, să intrăm în odaia obștii, unde, intrând, am găsit alții trei-patru ca acela, cu foi de gazeturi
în mâini. Atunci m-au coprins gândurile, văzând că țeranii Elveției, vrând să știe ce curge în lume, să străng și cetesc
gazeturi. Și cel ce m-au întrebat de unde viu, ne-au făcut destulă dovadă că sau au cetit gheografie sau că de multe ori
s-au uitat pe hartă. O! ce întristată aducere aminte! Căci în anul 1824 mergând la Cluj, Pesta și Mehadia cu dumnealui
fratele logofătul Manolache Bălăceanu, au primit o scrisoare de la cinstita canțelaria logofeții cei mari, asupra căriia adresul era: „Cătră dumnealui..., la Mehadia, în ținutul Transilvaniii”!. Din care să cunoaște că niciunul din canțelariști nu
au știut că Mehadia nu era în ținutul Transilvaniii, cu toate că este aproape de hotarele Valahiei – iar elvetul plugar, și
peste patru împărății departe, au știut care unde este și cu care loc să hotărăște”15.
Este interesant de menționat că Dinicu Golescu înțelege la adevărata sa dimensiune uriașul dezavantaj
pentru o țară care exportă materii prime la prețuri minimale și care devin ulterior produse de import la sume
ridicate. Pentru o asemenea economie, balanța comercială este negativă datorită faptului că importul este ridicat prin comparație cu exportul. „Această mulțime de fabrici sunt în toate ținuturile evropenești, căci au aceste fabrici
fieșcare stăpânire îș folosește norodul, de aceia fac și felurime de ajutoare acelora ce întemeiază fabrice, iar nu împotrivă,
să le ia domnii bani, pentru că au fabrici. Mare pagubăeste la o țară de a-ș scoate tot materialul nefabricarisit, vânzându-l
în alte țări, cu un prost preț, și apoi să-l cumpere iarăș, cu preț de 30 de ori mai mult. Mare pagubă este când o țară în
veci cumpără niciun lucru fabricarisit dintr-o ceasta, – cum este în ticăloasă patria noastră, care are în lung 2 hotare,
unul despre mează-zi, și altul despre mează-noapte, și pe amândoao în veci să exportariseste monedă, neimportarisindu să pe nici un hatar măcar un ban. Și pun cel despre mează-noapte, exportarisesc neguțitorii prin mărfurile de la Lipsia și
Paris, iar prin cel despre mează-zi, milostivii domni, prin arendele domniilor”16.
În lucrarea sa, Dinicu Golescu se referă și la dezvoltarea învățământului universitar elvețian, afirmând
că la Geneva și-a trimis copiii, Ștefan și Nicolae, la studii. La Universitate tinerii au șanșa să învețe limbile
germană, greacă, latină și italiana dar au și profesori care îi deprind cu arta zugrăvitului, dansului și muzicii.
Sistemul este atât de funcțional încât un tânăr poate ajunge cu siguranță doctor, inginer, matematician sau
bun negustor.
Un puternic impact asupra sensibilității sale l-a avut vizitarea Veneției, dependentă din punct de vedere
politic de Austria. Orașul are o vechime de 1300 de ani și este străbătut de 530 de canale. Curiozitatea și aviditatea de informații sunt note definitorii ale personalității sale manifestate și în Regatul lombardo-venețian,
cînd menționează că aceste canale erau circulate de gondole, acoperite în mod asemănător cu trăsurile. Dinicu
Golescu remarcă piața San Marco unde își aveau reședințele somptuoase dogii și membrii Senatului. Muzeele
de artă, parcurile, clădirile bogat decorate sunt rezultatul travaliului și al talentului locuitorilor venețieni.
În spiritul filozofiei luminilor, Dinicu Golescu militează pentru dezvoltarea învățământului prin trimiterea
de tineri să studieze în străinătate și la întoarcerea în țară să realizeze traducerea unor lucrări necesare spiritului românesc. „Aceste toate auziri și vederi m-au silit să fac cunoscut fraților compatrioți, adevărul asupra acestui
folos, zicând că părinții nu să cuvine să mai aibă alte grije decât, de la vârsta carea copilul începe a vorbi, să înceapă a-i
învăța în limba națională a citi și a scrie deșteptându-i spre datoriile catehismului legii, și oareșce învățătură într-a-cea
strină limbă prin care socotește că să va cuveni să auză tot cursul învățăturii lor. Poate cinevaș va zice că, până la vârsta
de 8 ani, ce va putea copilul învăța? La aceasta răspunz că acest folos stă în mâna meșteșugului dascălului și a părinților
îndemnare și mijloc, căci eu destul m-am rușinat când am văzut în pensioane copii de 8-9 ani să știe ce n-au știut ai mei
de 20 de ani, să vorbească, zic, trei limbi slobod și să aibă știință de catehismul bisericesc atât, cât peste putință ar fi fost
să crez, de nu aș fi auzit; cum și mare propășire la toată începerea învățăturii”17.

15 Dinicu Golescu, op. cit., pp. 159-160.
16 Ibidem, p. 172.
17 Ibidem, p. 171.
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Ajungând la Vicenza, oraș cu arhitectură medievală, este impresionat de existența celor trei teatre. Rațiunea acestor instituții de cultură se datorează nu atât demografiei locuitorilor, cât interesului masiv al acestora
pentru cultură și muzică. Acest fapt este cu atât mai mult de menționat cu cât în București, la o populație
de 100.000 de locuitori există un singur teatru, în care spectacolele au loc în limba germană. „Oraș, tot în cea
Lombardo-Veneticească Italie, cu ziduri iară vechi și cu trei theatre. Și după ce sunt câte trele în lucrare, de multe ori
dau câte o bucată de 10 ori: și această nu să urmează căci este orașul prea mult lăcuit, ci, mai vârtos, împotrivă; ci căci
acest neam este iubitori de muzică și vor prea mult să auză faptele cele virtuoase și iroicești ale celor mari și vrednici de
laudă oameni din vechime. Și cel mai sărac orășan trebuie să meargă cu nevasta, și cu copiii, – cum am văzut și la satele
Austriii, birnici cu nevasta și cu copiii la theatru; căci, într-aceste locuri, socotesc theatrile de folositoare, findcă ne arătă
pildele acelor vrednici de pomenire”18.
În identificarea de noutăți, Dinicu Golescu se dovedește preocupat de tehnica agricolă, de sistemul de irigații din Italia, întreținerea drumurilor și de funcționarea instituțiilor de cultură. Find originar dintr-o țară în
care rețeaua de drumuri pe timp ploios devenea aproape impracticabilă, boierul român este impresionat de
cele constatate în Regatul lombardo-venețian. „Și până la acest oraș, drumul tot așa înfrumusețat este, încât streinul
călător trebuie să vorbească întâi pentru drumuri, apoi pentru orașe. Acest oraș Verona este destul de frumos și atât de
mare încât are trebuință de lăcuitori, iar nu lăcuitorii de noao zidiri. Tot omul pe drumuri să se bucure; iar în orașe intrând, să se întristeze; căci, din cele ce vede, judecă mărimea între care să află întru cei vechi om”19.
Contactul cu orașul Milano a avut un impact considerabil la nivelul sensibilității lui Dinicu Golescu, prin
spiritul gospodăresc al locuitorilor săi, prin clima blândă și natura fermecătoare. Grandoarea și somptuozitatea domului din Milano era superioară monumentalității bisericii Sf. Ștefan din Viena. Fațada exterioară era
ornamentată cu 700 de statui de marmură și cu diverse flori sculptate exclusiv din marmură. Cel mai mare
teatru din Imperiul Habsburgic era cel din Milano, care prin dimensiunea și numărul de spectatori era printre cele mai mari din Europa. Spre deosebire de locuitorii orașului Milano, care în timpul sezonului estival
frecventau în număr sporit băile, cei din Muntenia locuiau tot în orașe așteptând de la domnitor sprijinul în
ocuparea unei funcții publice. „Și cu toate, că la vremea când am fost, lipsea cei mai mulți din noblețe și din neguțătorii cei mari, pe la moșii, pe la băi, pe la sate, căci aceasta în toate părțile să urmează, cum și la Viena, când mă aflam,
bez poliția și neguțătorii prăvăliași, puțini erau din ceilalți, lipsind mai toți cu mari miniștri, boieri, neguțători, și chiar
împăratul și împărăteasa, toți pe afară, și din ce rămăseseră în Viena, cei mai mulți pleca sâmbătă seara și să întorcea
luni de dimineață. Iar noi numai ne naștem și putrezim în oraș, așteptând mila stăpânirii, câte cinci și zece ani, sau până
ne va veni rândul, sau până câd să va milostivi stăpânirea, sau până vom ajunge întru aceea vârstă la care ni să cuvine
să dobândim aceea boierie care o cerem cu doaozeci de ani mai înainte, sau până când vom afla mijlocul trăind, pierdem
viață împărătească, viața veselă, viața odihnită, cea țărănească, căci atunci am trăi dintru al nostru, atunci nu am avea
lipsă niciodată”20.
Dinicu Golescu, reprezentantul clasei politice venale și corupte din Țara Românească, prezintă uriașul
decalaj social, economic, politic și cultural existent între spațiul moldo-muntean și cel din Europa Vestică.
Conștient de acest fapt, a luat inițativa de redeșteptare și regenerare națională printr-un program de reforme
menite de a structura conștiința națională. În acest sens, el propune învățarea limbilor străine, sprijinirea tinerilor întorși de la studii din străinătate pentru a-și publica cărțile, dezvoltarea învățământului prin salarizarea
stimulativă a profesorilor și întruniri cu personalități remarcabile ale culturii europene și ale căror idei transpuse în realitatea românească vor conduce la progresul acesteia21.
Exponent al structurilor sociale privilegiate, cărturarul român s-a detașat de alți boieri luminați prin radicalitatea opiniilor sale. Dinicu Golescu s-a integrat opiniei celor care susțineau instituirea impozitării progresive și desființarea totală a privilegiilor. Dominat de sentimentul frustrării, boierul nu s-a lăsat copleșit de
splendoarea culturii occidentale și a identificat sursa acestei măreții în munca intensă realizată în mod dezinteresat. „Multe avem dreptul să așteptăm în zilele tulburi de astăzi, când prin văzduh plutește încă un fum de sânge
nevinovat. Mai ales însă așteptăm pe omul care de la înălțimea puterii, a bărbăției, a numelui său, să spuie despre viață
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Anastasie Iordache, op.cit., pp. 135-136.
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și viitorul nostru, răzimat pe comparații drepte pentru a trage încheieri crude, cu aceeași sinceritate, ca Dinicu Golescu,
ceea ce spunem întorcându-se din „Europa”, cu sufletul schimbat, acest frumos al vremii vechi”22.
Doleanța cărturarului român – scoaterea țării din letargia în care ajunsese, devine o temă predilectă asupra
căreia va pleda cu insistență în scrierea sa. Călătorind prin statele vestice ale Europei, Dinicu Golescu se întorcea în Țara Românească cu speranța într-un viitor mai bun pentru conaționalii săi. El finaliza volumul prin
convingerea că adoptarea unui program de reforme ar însemna revitalizarea conștiinței naționale și progresul
țării sale. „Și căci nădejdea este nedespărțită de tot omul ce să află încă pre pământ, această nădejde având și eu mă bucur nădăjduind că, negreșit, va veni vremea într care patria mea, nu zic în puțini ani, să se sămuiască întocmai cu orașele
cele mari ce am văzut; că măcar pasul cel dintâi să se facă, ce aduce toate noroadele spre fericire, carele pas este unul și
numai unirea spre folosul obștii, ce de multe ori am cuvântat”23.
La finalul sudiului considerăm că se impune formularea următoarelor concluzii:
Numeroase aprecieri i-au fost atribuite cărturarului român Dinicu Golescu în ultimii o sută optzeci de ani
de când a văzut lumina tiparului opera sa fundamentală pentru devenirea României moderne Însemnare a
călătoriei mele. Constantin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. În pofida faptului că mai efectuase
alte două călătorii, în Franța (1802) și în Rusia (1823), numai călătoriile din anii 1824, 1825 și 1826 l-au fixat în
posteritare ca un simbol al redeșteptării naționale din letargia secolului fanariot.
Volumul oferă prin comparație imagini economice, sociale și politice ale Europei Occidentale și ale Țării Românești în mentalitatea unui boier, Dinicu Golescu, promotor al filosofiei luminilor. Cărturarul român
pledează pentru o administrație modernă în spațiul românesc, pentru dezvoltarea economiei prin stimularea
înființării de fabrici, dezvoltarea învățământului prin înființarea de școli cu liberul acces al tinerilor și prin
impunerea de noi relații între clasa politică și locuitorii Țării Românești.

Dinicu Golescu, the Romanian pilgrim in Switzerland and Italy
(Summary)
Numerous assessments have been attributed to Romanian scholar Dinicu Golescu in the last 180 years since saw the light of day his fundamental work for the becoming of modern Romania – „Notes of my journey.
Constantin Radovici din Golești”, opera written in the years 1824, 1825, 1826. Despite the fact that there he
had made another two trips, to France (1802) and Russia (1823), only travels in the years 1824, 1825 and 1826
have set him in posterity as a symbol of the national revival from the lethargy of the Phanariot century.
The volume provides comparatively economic, social and political aspects of Western Europe and Romanian Country in the mentality of a nobleman, Dinicu Golescu, promoter of Enlightenment philosophy. The
Romanian scholar argues for a modern administration in the Romanian space/area, for economic development through the establishment of factories, for development of education by establishing schools with free
access of young and by imposing new relationships between politicians and residents of Romanian Land.

22 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, vol I, Editura pentru Literatură, București, 1967, pp. 287-288.
23 Dinicu Golescu, op. cit., p. 179
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Studenți români din Ţinutul Năsăudului înscrişi pe listele Facultăţilor
de Medicină din Monarhia Austro-Ungară. Corespondenţa acestora cu
Administraţia Fondurilor Grănicereşti

Oana HABOR

Cuvinte cheie: școala medicală, studenți români, Administrația Fondurilor Grănicerești, bursă, regiunea
Năsăud.
Keywords: medical school, Romanian students, Administration of the Border Funds (Administrația Fondurilor Grănicerești), scholarship, Năsăud region.

Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, în lipsa unui învăţământ medical superior, tinerii români din Ardeal,
dornici de a-şi continua studiile la nivel universitar erau nevoiţi să-şi îndrepte privirile spre centrele din afara
graniţelor. În părţile apusene ale bătrânului continent, studiile universitare căpătaseră o tot mai mare importanţă. Ideea de emancipare, egalitate în drepturi promovată de sistemul vest-european de învăţământ reprezenta o atracţie pentru tinerii români1. Cu o pondere numerică ce luase avânt la sfârşitul secolului al XIX-lea,
viitorii studenţi s-au străduit să se alinieze paradigmei vest-europene2.
Având în vedere limitele teritoriale ale Monarhiei Austro-Ungare trei au fost, în principal, centrele universitare pentru care au optat absolvenţii cursurilor gimnaziale din Transilvania: Viena, Budapesta şi Cluj (odată
cu înființarea Universităţii, în 1872). Date fiind condiţiile politice din veacul al XIX-lea, românii s-au orientat,
mai cu seamă, spre facultăţile de drept, istorie, filologie3. Spre sfârşitul secolului, opţiunile aveau să se schimbe. Progresele ştiinţei medicale, politica de stat privitoare la sănătate, reformele operate la scara imperiului au
încurajat Facultăţile de Medicină să îşi deschidă porţile pentru tot mai mulţi tineri.
În anul universitar 1897-1898, pe listele Universităţilor şi Academiilor Superioare din Austro-Ungaria erau
înregistraţi 435 de studenţi români din Ungaria, 65 dintre aceştia urmând medicina şi patru farmacia. După
Facultatea de Drept, medicina devenise a doua facultatea pe scara preferinţelor4.
Viena, Budapesta şi Clujul rămâneau cele mai frecventate universităţi. Dar tinerii s-au orientat şi spre alte
centre, într-o pondere relativ mică. Al patrulea centru (ca număr de studenţi) a fost reprezentat de Graz.
*
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Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă: tinerii din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Ed. Limes, Cluj
Napoca, 2006, pp. 65-71.
Stelian Ioan Boia, Constituirea şi organizarea fundaţiei Emanuil Gozsdu (1870-1952), în „Studia Universitatis «Vasile Goldiş »”, Arad, 8, 1998, p. 164.
Dan Berindei, Cultura naţională română modernă, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1986, p. 20.
Statistica studenţilor români din Ungaria înscrişi pe anul şcolar 1897/1898 la Universităţi şi Academii Superioare, în „Almanahul Societăţii de Lectură Petru Maior”, Budapesta, 1901, p. 47.
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Fundaţiile ce au luat naştere în Transilvania secolului al XIX-lea au contribuit în mod esenţial la susţinerea
materială a tinerilor plecaţi în afara graniţelor5, a celor cu venituri modeste. Sistemul de burse instituit de statul austriac, fundaţiile şi fondurile bisericeşti de stipendii6 au jucat un rol hotărâtor. Adevăratul merit al unui
tânăr interesat de studii a fost tot mai mult luat în considerare (dacă e să ne referim la mai vechea tradiţie în
care rangul şi prestigiul familiei din care făcea parte juca rolul principal7).
La Facultatea de Medicină din Cluj, un student era nevoit să plătească anual 100 de florini doar pentru
cursuri şi taxele de examen8. Astfel, se justifică numeroasele cereri de suplimentare a burselor acordate de
diferitele fundaţii.
Peste 700 de studenţi români, cursanţi la Budapesta, au beneficiat de bursele unor fundaţii precum Emanuil
Gojdu, fundaţii patronate de cele două biserici româneşti din Ardeal sau de Fundaţia grănicerească din Năsăud9.
Între 1861-1876, Administraţia Fondurilor grănicereşti a acordat burse unui număr de 62 de tineri înscrişi pe
listele Universităţii din Viena. 10 dintre aceştia au urmat medicina şi chirurgia, iar un tânăr medicina veterinară. Noua politică a districtului privitoare la aspectele sanitare şi minusul pe care îl reprezenta personalul
medical au determinat „investiţia” în viitorii medici10.
Luând în considerare un interval mai lung, începând cu 1851 şi până la finele Primului Război Mondial,
Fondul grăniceresc a acordat circa 1.100 de stipendii şi ajutoare, dintre care 275 la medicină şi 7 la farmacie.
75 de studenţi au frecventat medicina, patru farmacia, iar patru medicina veterinară. 44 de studenţi au optat
pentru Facultatea din Cluj, 11 pentru cea din Budapesta, cinci s-au îndreptat spre Viena, doi spre Facultatea
de Medicină din Bucureşti, iar unul a ales ca centru universitar, Graz. Peregrinarea academică s-a putut observa în cazul a 16 tineri: 10 au urmat cursurile deopotrivă la Budapesta şi Cluj, trei la Cluj şi Viena, doi la
Graz şi Viena, iar un student a optat pentru cele trei facultăţi, cele mai frecventate în cadrul Monarhiei: Viena,
Budapesta, Cluj. 12 dintre tinerii stipendiaţi au primit ajutoare în vederea susţinerii tezei de doctorat11.
Administraţia Fondurilor grănicereşti a acordat stipendii unor tineri doritori de a-şi continua studiile la Universitatea din Viena, printre care: Constantin Gălan12, Iuliu Mureşan (specializarea chirurgie)13, Victor Corbu14, Nicolae Hăngănuţiu15, Victor Mihăilaşu16, Isidor Friedrich Popp17; sau la Universitatea „Franz Ioseph”

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17

Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă…, p. 66.
Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Fundaţia Gojdu 1871-2001, Ed. Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş, 2002, p. 9.
Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă…, p. 94.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă al lui Matei Ileni din Zagra, student la medicină, Dosar 1320 (1881-1892), f. 36. Matei Ileni, absolvent al Gimnaziului năsăudean, fiu de agricultor din Zagra, a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj între 1885-1890; vezi
listele privitoare la studenţii Universităţii „Ferencz József” din Cluj, în Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii
româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 549 (nr. 4387).
Maria Berényi, Cultura românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2000, (teză de doctorat), p. 63.
Lazăr Ureche, Bursierii fondurilor grănicereşti în perioada existenţei districtului Năsăudului (1861-1876), în „Marisia. Studii
şi materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie”, Târgu Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, vol IX, 1979, pp. 276-278.
Idem, Fondurile grănicereşti năsăudene (1851-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pp. 149-155.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Bursă
şcolară pentru Gălan Constantin din Ilva Mare (1862-1872), Dosar 1089, f. 8; în evidenţa Universităţii din Viena, C-tin
Gălan apare înmatriculat în cadrul Facultăţii de Medicină în anul 1866; vezi listele privitoare la studenţii Universităţii
din Viena, în László Szögi, Studenţi români din Transilvania la universităţile din Europa secolele XVI-XX, Ed. Universităţii
„Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2011, p. 86 (Nr. 250).
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene, Dosarul
de bursă al lui Iuliu Mureşan din Rebrişoara, Dosar 1094 (1862-1878), f. 17.
Idem, Burse şcolare pentru Corbu Victor din Zagra- medicină pe anii 1885-1892, f. 1; Corbu Victor a beneficiat de un ajutor
din partea Fondurilor Grănicereşti pe anul universitar 1887-1888.
Idem Dosarul de bursă al lui Nicolae Hăngănuţiu din Mureşenii Bârgăului, student la medicină, Dosar 112 (1865-1878); în
1877 Nicolae Hăngănuţiu a absolvit Universitatea din Viena, specializându-se în Obstretică şi Oculistică, f. 50.
Idem, Dosarul de bursă al lui Victor Mihăilaşu din Năsăud, student la medicină (1877-1883); iniţial a urmat conservatorul
pentru a continua cu medicina, la Viena, începând cu 1877, f. 1.
Idem, Dosarul de bursă a lui Isidor Friedrich Popp, student la medicină (1877-1883), Dosar 1265; Isiodr Popp a urmat primii
doi ani de facultate la Cluj, iar din 1879 s-a transferat la Viena pe motiv că această Facultate de Medicină „este mai
presus decât în oricare alt loc”, f. 1.
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din Cluj: Valeriu Buia18, Aurel Maniu19, Leon Parasca20, Teodor Miron21, Ioan Georgiţă22, Petru Neagoiu23, Iosif
Bota 24, Macedon Rotaru25.
În momentul finalizării cursului gimnazial, subscriind la ajutorul unei fundaţii, dată fiind situaţia materială
extrem de precară, viitorii studenţi lăsau la aprecierea conducerii opţiunea universităţii. Liviu Rusu se adresa
Administraţiei Fondurilor grănicereşti cerând o bursă pentru a se înscrie la „Universitatea din Viena, eventual la
cea din Pesta”26. În cele din urmă a fost înmatriculat în primul an la Universitatea din Viena (1886)27, pentru
ca mai apoi să îşi continue studiile la Facultatea de Medicină din Cluj28. În acelaşi sens regăsim şi adresa lui
Monda Iuliu, care oscila între Cluj şi Budapesta29. A primit ajutorul financiar dorit, absolvind facultatea din
Cluj30. Prodan Onoriu oscila între filosofie, medicină sau drept, obligându-se în cazul obţinerii stipendului de
a se „supune după ablsovire la dispoziţia onoratei Comisiuni”31. Începând cu anul 1899 va fi înmatriculat în
cadrul Facultăţii de Medicină din Cluj32. La rândul său, Rusu Afrim îşi dorea continuarea studiilor universitare
în drept, agronomie sau medicină veterinară33. Dosarul său de bursă relevă faptul că în 1900 a primit un ajutor
de 600 de coroane din partea Fondului grăniceresc pentru a studia medicina veterinară34.
Nu numai taxele percepute de facultăţi, dar şi manualele necesare studiului implicau costuri deloc neglijabile. De pildă, pentru anul III de studiu, Bazil Cornea, student al Facultăţii de Medicină din Viena, ruga
Administraţia Fondurilor grănicereşti să-i acorde un ajutor de 38 de florini pentru achiziţionarea unor manuale
indispensabile precum: „Anatomia” (Josef Hirsh), „Cartea învăţăturilor de recepte” (Schmidt), „Patologia ge-

18 Idem, Dosarul de bursă al lui Valeriu Buia din Sângeorz Băi, student la medicină, Dosar 1398; cere un sprijin în 1892 pentru

a absolvi facultatea, f. 61.
19 Idem, Burse şcolare pentru Maniu Aurel din Zagra, pe anii 1892-1898, Dosar 1502; Aurel Maniu a beneficiat şi de un ajutor

20

21
22

23

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

din partea „Societăţii Transilvania”, f. 1. Aurel Maniu, fiu de învăţător, a urmat cursurile Facultăţii din Cluj între 18921897, fiindu-i acordat titlu de doctor în 1898; vezi Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 552 (Nr. 4436).
Idem, Burse şcolare pentru Parasca Leon din Josenii Bârgăului – medicină pe anii 1892-1898, Dosar 1505, f. 1; fiu de agricultor, absolvent al Gimnaziului din Bistriţa, Parasca Leon a urmat cursurile Facultăţii din Cluj între 1892-1897, fiindu-i
acordat titlu de doctor în 1898; vezi Victor Karady, Lucian Nastasă, The University of Koloszvár, Cluj and the Students of
the Medical Faculty (1872-198), Central European University, Ethnocultural Diversity Resource Center, Budapest/Cluj,
2004, p. 295.
Idem, Dosarul de bursă a lui Miron Teodor din Telciu-student la medicină, Dosar 1651 (1897-1903); înscris la Facultatea de
Medicină din Cluj, studentul cere în ultimul an 600 de coroane pe lângă bursă pentru a putea absolvi facultatea, f. 20.
Idem, Burse şcolare pentru Georgiţă Ioan din Ilva Mică, student la medicină (1899), Dosar 1704; Georgită Ioan frecventează
pentru un semestru cursurile Facultăţii de Medicină din Budapesta. Primind bursa de 300 de florini îşi continuă studiile la Facultatea de Medicină din Cluj, f. 25.
Idem, Dosarul de bursă al lui Neagoiu Petru din Monor, student la chirurgie, 1867-1876, Dosar 1124; absolvind Institutul de
Chirurgie din Cluj, Negoiu Petru cere în 1870 un ajutor din partea Fondului Grăniceresc, suma fiind necesară pentru
anul de studiu obligatoriu în vederea obţinerii titlului de magistru f. 11.
Idem, Burse şcolare pentru Bota Iosif din Ragla pe anii 1875-1877, Dosar 1223, f. 1.
Idem, Dosarul de bursă al lui Macedon Rotaru din Feldru, ucenic la medicină (1875-1879), Dosar 1237, f. 1. Macedon Rotaru,
fiu de preot, absolvent al Gimnaziului din Bistriţa, a urmat cursurile Facultăţii din Cluj finalizând-le în 1880; vezi Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 546 (Nr. 4344).
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă a lui Liviu Rusu din Bistriţa Bârgăului, student la medicină, Dosar 1408 (1886-1888), f. 1. Liviu Rusu a început
facultatea la Viena (1886), după care s-a îndreptat către Cluj. A beneficiat de bursa Gojdu; vezi Victor Karady, Lucian
Nastasă, The University of Koloszvár…, p. 315.
László Szögi, Studenţi români din Transilvania…, p. 101 (Nr. 497).
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 550 (Nr. 4404).
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă a lui Monda Iuliu din Bistriţa Bârgăului, student la medicină, Dosar 1687 (1898-1901), f. 1.
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 555 (Nr. 4473).
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Burse
şcolare pentru Prodan Onoriu din Năsăud-medicină pe anii 1899-1900, Dosar 1715, f. 1.
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti…, p. 556 (Nr. 4480).
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Burse
şcolare pentru Rusu Afrim din Romuli, medicină veterinară, pe anii 1900-1901, Dosar 1748, f. 3.
Ibidem, f. 1.

283

https://biblioteca-digitala.ro

nerală” (Virchvov), „Farmacologia” (Lessing)35.
Situaţia materială de acasă era de cele mai multe ori precară. În documentele de arhivă regăsim această motivaţie. Redăm un singur exemplu: „E cunoscut şi aceea că veteranul meu tată care după osteneli de 40 de ani în
serviciul şcolii a slăbit foarte tare de bătrâneţe şi aşa afară de unicul său salar de 300 de florini nici nu e în stare
a câştiga mai mult pentru susţinerea familiei sale de şase prunci dintre care cinci sunt minori”. Unii studenţi,
obligaţi a-şi acoperi cheltuielile, erau nevoiţi să îşi găsească un venit suplimentar: „e peste tot cunoscut că un
stipendiu de 200 de florini fără alt ajutor nu e cu putinţă a subzista la Universitatea din Viena”36. 150 de florini
se încasau pentru înscriere şi cursuri, în jur de 150 de florini erau cheltuiţi pentru chirie, fără a mai pune la socoteală alimentaţia, îmbrăcămintea etc37.
În corespondenţa păstrată cu Administraţia Fondurilor grănicereşti, Alexandru Andreieşei, student al Facultăţii de Medicină din Cluj, nota următoarele: „se mai dădeau ore private sau se lucra în cancelarie pentru
obţinerea unui ajutor în plus”38.
Subliniem faptul că studenţii erau obligaţi să facă faţă unui orar destul de încărcat. De pildă, în cadrul
Facultăţii de Medicină din Viena, în semestrul de vară (1881) se studiau următoarele discipline: Istoria Medicinei, Anatomie, Fiziologie, Patologie Generală, Farmacologie şi Toxicologie, Chirurgie, Oftalmologie, specialitatea de
Oto-Rito-Laringologie, Ginecologie, Pediatrie, Dermatologie şi Sifilis, Psihiatrie, Medicină Legală şi Higienă, Chimie,
noţiuni din Medicină Veterinară, iar în semestrul de iarnă se adăuga şi Medicina Internă39. Programa Facultăţii
de Medicină, specializarea Farmacie, Cluj era la fel de aglomerată: Farmacodinamia, Practica preparării receptelor,
Farmacologia, Botanica farmaceutică, Patologia generală şi terapeutică, Farmacognozia, Fizica experimentală, Chimia
fiziologică şi Patologia anatomică, Morfologia şi fiziologia vegetală. La sfârşitul secolului al XIX-lea, practica în facultate devenea o obligaţie, iar pe lângă materiile deja menţionate s-au introdus altele noi: Arta de a formula,
Chimia Farmaceutică şi lucrări de chimie, lucrări ştiinţifice individuale, Histologia vegetală, Tehnica farmaceutică,
Anatomia plantelor40.
Fundaţiile nu acordau burse decât în condiţiile unor rezultate meritorii: „În decursul anilor 1879/1880,
1881/1882 am depus examen din Mineralogie, Botanică şi Zoologie”41. Pe baza rezultatelor de la examene,
Aurel Moldovan se înscrie în concursul lansat de Fundaţia grănicerească ce oferea un stipendiu de 200 de florini
(studentul beneficia doar de un ajutor din partea Fundaţiei)42.
În condiţiile în care limba putea, şi nu de puţine ori, reprezenta un impediment, studiul ridica obstacole.
Datorită faptului că nu avea cunoştinţe de limba maghiară, în acest caz fiind imposibil a urma cursurile în
Cluj sau Budapesta, Ganea Sever a ales să se înscrie la facultatea din Graz. În speranţa că va învăţa limba maghiară, studentul medita la o posibilă reîntoarcere43. Nu a fost să fie aşa. Va absolvi medicina la Graz în 189044.

35 Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul

de bursă al lui Baziliu Cornea din Romuli, Dosar 1086 (1862-1873), f. 9.
36 Idem, Bursa şcolară pentru Mureşan Leo din Năsăud – medicină (1862-1875), Dosar 1095, f. 24.
37 Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Fond Ioan Micu Moldovan. Corespondenţă, Dosar 13462 (scrisoare semna-

38

39
40
41

42
43
44

tă de Alexandru Neagoe Viena, 29 iulie, 1890), f. 1. Pe blăjeanul Alexandru Neagoe îl regăsim pe listele Facultăţii de
Medicină din Viena 1886-1890; vezi László Szögi, Studenţi români din Transilvania…, p. 100 (Nr. 489).
Idem, Burse şcolare pentru Andreieşei Alexandru din Sângeorz-Băi-medicină pe anii 1884-1891, Dosar 1358, f. 53. Andreieşei
Alexandru s-a înscris la Facultatea din Cluj în 1884. A absolvit-o în 1889, iar în 1891 a obţinut titlul de doctor; vezi Victor Karady, Lucian Nastasă, The University of Koloszvár…, p. 156.
Oﬀentliche Vorlesungen An Der K.K. Universität zu Wien In Sommer-Semester 1881, Wien, Aus Der Kaiserlich-Königlichen
Hof-Und Staatsdruckerei, 1881, pp. 10-30.
Marin Florea, Şcoala de farmacie clujeană (1500-2000), Cluj-Napoca, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţeiganu, 2004,
p. 36.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă al lui Aurel Moldovan din Monor, student la medicină, Dosar 1303 (1880-1890), f. 4. Aurel Moldovan este înscris
în cadrul Facultăţii de Medicină, Universitatea din Viena, începând cu anul 1879; vezi László Szögi, Studenţi români din
Transilvania…, p. 95 (Nr. 396).
Ibidem, f. 7.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă al lui Ganea Sever din Telciu, student la medicină; Dosar 1381 (1885-1890), f. 24.
Vezi László Szögi, Studenţi români din Transilvania…, p. 145.
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Alţii se străduiau să o înveţe. Unii studenţi îi citeau pe clasicii germanii, dar cereau împrumut, nepermiţându-şi să îşi achiziţioneze dicţionare. Un exemplu: Laurenţiu Petricul îl roagă în 1885 pe Ioan Micu Moldovan să
îi trimită un dicţionar maghiar-român45.
Exista posibilitatea ca studiul să fie întrerupt din pricina stării de sănătate, caz în care se încerca obţinerea
în continuare a bursei. Titieni Constantin, student al Facultăţii de Medicină din Cluj, bursier al Fondului grăniceresc a întrerupt studiile în 1895 pentru un an, fiind în incapacitatea de a îşi susţine examenele46. Bolfa Eugeniu,
student al Facultăţii de Medicină din Budapesta47, internat în 1902 în Spitalul Militar din Sibiu, adresa o cerere
administraţiei Fondurilor grănicereşti de a i se acorda în continuare sprijinul în pofida faptului că adeverinţa cu
situaţia şcolară nu putea fi depusă la timpul potrivit48. Alţii încercau să invoce împrejurări atenuante. Exemplul
lui Flaviu Pop: „Din partea teoretică am căpătat două întrebări. Una nu am ştiut pentru că nu ne-a explicat nimic despre aceea. A doua am ştiut deşi mi-a pus încurcătură. Urmarea a fost că m-a trântit”49.
În alte cazuri, cererea de bursă echivala cu promisiunea că studentul, ca viitor medic, se va pune în slujba
celor care l-au susţinut financiar în timpul studiilor. Exemplul lui Bazil Cornea, care în calitate de „fiu de
grănicer a fost împuternicit în stipendiu de a învăţa chirurgia şi veterinaria pentru care a promis că va servi
8 ani” în districtul Năsăudului. La finalizarea studiilor, Grigore Moisil, vicar foraneu, adresa autorităţilor o
cerere prin care se încearca obţinerea unui post pentru tânărul absolvent50. Sau cazul lui Leo Mureşan ce promitea în eventualitatea unui ajutor pentru perfecţionarea în ştiinţele naturale cariera de profesor la gimnaziu:
„Veneratul Comitet, să se îndure a îmi îndeplini, pe lângă ajutorul de 200 de florini, stipendiul până la suma
cât se va da candidaţilor de profesor”51. Dar alta va fi soarta carierei sale.
*
Din păcate am pierdut urma unora dintre bursierii fondurilor grănicerești. La momentul actual, nu cunoaștem date legate de cariera acestora, dacă au mai urmat o carieră de medic. În continuare ne vom opri
asupra unora dintre medicii despre care am găsit mărturii scrise. Majoritatea s-au remarcat în districtul Năsăudului.
Petre Neagoş (1849-1930, n. Ocolul Şieului, Năsăud, fiu de învăţător), a finalizat studiile medicale la Cluj,
fiind numit medic de ocol în cadrul districtului năsăudean. S-a remarcat în timpul epidemiei de holeră din
187352.
Absolvent al gimnaziului din Blaj, bursier al Fondurilor Grănicereşti, Andrei Monda a urmat cursurile
Facultăţii de Medicină din Cluj (1879-1881) şi a celei din Viena (1881-1885). După terminarea studiilor a fost
promovat cu titul de doctor funcţionând o perioadă de timp ca medic secundar în Krakenhause der Wiener
Kaufmanscaft. Între anii 1886-1888 a fost numit medic comunal în Czsepaia, iar apoi medic la cercual sanitar
al Sângeorzului până la pensionarea sa în 192053. A decedat în 192654.

45 Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Fond Ioan Micu Moldovan. Corespondenţă, Dosar 14088 (scrisoare semna-

46
47
48
49

50
51
52
53
54

tă de Laurenţiu Petricul, Cluj, 5 octombrie, 1885), f. 1. Laurenţiu Petricul, originar din Alba Inferioară, a absolvit gimnaziul din Blaj şi a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj între 1885-1890, obţinând titlul de doctor în 1892;
vezi Victor Karady, Lucian Nastasă, The University of Koloszvár…p. 299.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene. Burse
şcolare pentru Titieni Constantin din Monor, medicină pe anii 1892-1902, Dosar 1514, f. 28.
Idem, Burse şcolare pentru Bolfa Eugeniu, din Năsăud – student la medicină (1899-1908), Dosar 1702, f.1.
Idem, Burse şcolare pentru Bolfa Eugeniu, din Năsăud – student la medicină (1899-1908), Dosar 1702, f. 50.
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Fond Ioan Micu Moldovan. Corespondenţă, Dosar 14494 (scrisoare semnată de Flavius Pop, Cluj, 19 noiembrie, 1879), f.1. Pop Flavius, fiu de preot din Alba Inferioară, a absolvit Facultatea
de Medicină din Cluj în 1899, beneficiind de bursa Al. Şterca Şuluţiu. Titlul de doctor l-a obţinut în 1900; vezi Victor
Karady, Lucian Nastasă, The University of Koloszvár…, p. 301.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene; Dosarul
de bursă al lui Baziliu Cornea din Romuli, Dosar 1086 (1862-1873), f. 66.
Idem, Bursa şcolară pentru Mureşan Leo din Năsăud – medicină (1862-1875), Dosar 1095, f. 25.
Marin Florea, Medicii şi Marea Unire Ed. Tipomur, Târgu-Mures, 1993, pp. 204-205.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Reuniunea de împrumut şi păstrare „Izvorul” Sângeorz
Băi, Şedinţa Consiliului de Administraţie din 13 ianuarie 1921, reg. inv. Nr. 7. f. 149.
Testamentu Dr. Andrei Monda şi completarea acestuia de către soţia sa Rafila Monda, născută Şandor-1932, în „Bistriţa Bârgăului. Contribuţii documentare”, coord. Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 2010, p. 300.
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În districtul Năsăudului s-au mai remarcat: Petre Neagoe, chirurg de profesie, Nicolae Tenereanu, medic
în Năsăud şi Sângeorz Băi sau chirurgul şi veterinarul Liviu Mureşan din Prundul Bârgăului55.
Alexandru Gherman (1869-1935, n. Sibiu), absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Budapesta
(1889-1894, titlul de doctor în 1894)56 a fost practician în spitatele din Budapesta, pentru ca în 1894 să se întoarcă la Bistriţa în calitate de medic secundar la Spitalul comitatens. După 1918 devenise medic şef al Policlinicii
C.F.R-Cluj57.
Alexandru Popu (1855-1924, n. Nuşeni, Bistriţa-Năsăud) a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în
1883. Iniţial fusese practician în cadrul Spitalului Carolina din Cluj, apoi s-a stabilit la Caransebeş. Nu după
mult timp a plecat la Vârşet şi apoi s-a îndreptat spre Oraviţa. În anii preliminari Marelui Război a revenit în
Bistriţa unde, în timpul conflagraţiei, a fost numit medic militar-căpitan al Cercului de Recrutare din Bistriţa58.
În anii premergători izbucnirii Primului Război Mondial, năsăudeanul Victor Corbul a funcţionat ca medic militar în cadrul Spitalului Militar al Corpului XII din Sibiu, pentru ca în timpul războiului să coordoneze
activitatea acestui serviciu sanitar, fiind avansat la gradul de medic locotenent-colonel. Fiu de ţăran, născut în
Zagra, (1869), absolvent al Gimnaziului superior fundaţional Năsăud, beneficiind de bursa grănicerească, dar
şi de una militară, Corbul a frecventat cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj între 1888-1893, obţinând titlul
de doctor în 189459. Rămâne printre primii medici, ofiţeri superiori dintr-o armată străină care au fost înrolaţi
în armata română după 1918. Înainte de pensie (1921) se stabileşte la Cluj ca medic şef al armatei de aici60. Pe
alţii, soarta i-a purtat pe diverse meleaguri. Flavius Pop, şi-a croit soarta de militar în Bosnia61.
Iulian Chitul (1872-1918, n. Haţeg, fiu de grănicer) a absolvit Facultatea de Medicină din Viena. Medic
de stat major în cadrul armatei maghiare, Chitul va renunţa la acest post şi se va dedica specialităţii de boli
interne şi pediatrie (de altfel, tânarul medic s-a remarcat la clinica dr. Purjesz din Budapesta). S-a stabilit
în comuna năsăudeană Şintereag, iar în timpul Primului Razboi Mondial a funcţionat ca medic în Spitalele
militare din Dej, Gherla şi Bistriţa. Şi-a pus amprenta asupra organizării Serviciului Sanitar al judeţului Bistriţa-Năsăud după Marea Unire62.
Sănătatea, transformată într-o politica de stat, a determinat ca la sfârşitul secolului al XIX-lea în şcolile,
liceele cu profil pedagogic, seminariile teologice, igiena să devină un studiu obligatoriu. Medicii români transilvăneni s-au remarcat şi în acest domeniu. Tot pe post de medic şi profesor de igienă, de data aceasta la Caransebeş63, funcţionase bursierul Fondurilor Grănicereşti, absolvent de Viena, Leo Mureşan (fratele acestuia,
Liviu Mureşan, a urmat specializarea de chirurgie în cadrul Universităţii din Cluj)64.
Năsăudeanul Titu Pop (1870-1947) a urmat iniţial cursurile Facultăţii din Cluj. Participând la manifestările
prilejuite de procesul memorandiştilor a fost exmatriculat, reuşind să finalizeze cursurile Universităţii din Budapesta, Universitate care îi va acorda titulul de doctor în medicină şi chirurgie (1896). Se va stabili în Vechiul
Regat remarcându-se ca medic militar în timpul Primului Război Mondial65. Măcin, Zimnicea, Caracal sunt
câteva dintre oraşele în care a activat. A revenit după 1930 la Rodna66.

55 Teodor Ghiţan, Chirurgul şi veterinarul Simion Stoica, în „Plaiuri năsăudene şi bistriţene. Rodna la 750 de ani de atesta-
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re documentară (1235-1985)”, Partea a II-a, coord. Clemente Plaianu, Ieronim Marţian, Buletin intern, Cluj Napoca,
12/1985, p. 344.
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 405 (nr. 1625).
Marin Florea, Medicii şi Marea Unire…, pp. 160-162.
Ibidem, pp. 230-231.
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii…, p. 550 (nr. 4407).
Marin Florea, Medicii şi Marea Unire…, pp. 137-138.
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Fond Ioan Micu Moldovan. Corespondenţă, Dosar 14514 (scrisoare semnată de către Flaviu Pop, Tuzla, 11 decembrie, 1901), f. 2.
Ibidem, pp. 120-126.
Gazeta Transilvaniei, Brașov, an LVII, 1894, 10/22 august, Nr. 174, p. 3.
Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor Naţionale, Fond Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene. Bursă
şcolară pentru Mureşan Leo din Năsăud – medicină (1862-1875), Dosar 1095, f. 24.
Ioan Bureacă, Medicul Dr. Titu Pop – Mare patriot român, în „Plaiuri năsăudene şi bistriţene. Rodna la 750 de ani de
atestare documentară (1235-1985)”, Partea a II-a, coord. Plaianu Clemente, Marţian, Ieronim, Cluj Napoca, 12/1985,
p. 341.
Silvestru Leontin Mureşanu, Pompei Boca, Oameni de seamă din Rodna, în „Plaiuri năsăudene…”, partea I, p. 251.
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Dacă majoritatea studenților optau pentru specialitatea de medicină generală, românii ardeleni s-au îndreptat, ce e drept cu pași mărunți, și către domenii precum chirugia sau medicina veterinară. Absolvent al
acestei școli a fost Iuliu Mureșan (n. 1845, Rebrișoara, tatăl preot în Năsăud) ce a frecventat Academia între
1867-1873, la rândul său obținând titlul de doctor. În același interval universitar cu Iuliu Mureșan îl întâlnim
și pe Pop Ioan (n. 1847, Podeni).
Atmosfera politică a jumătăţii secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi-a pus amprenta asupra discipolilor lui Hippocrate . În zilele Marii Adunări Naţionale s-au remarcat, printre alții: Alexandru Pop,
Alexandru Gherman, Iulian Chitul, Tit Liviu Ţilea, Petru Neagoş, Victor Corbu, Nicolae Ittu67.
*
Ştiinţa medicală a secolului al XIX-lea se afla într-o permanentă dinamică. Progresele erau evidente, iar
tinerii români se străduiau să devină din observatori, participanţi la acest fenomen. Tinerii erau de condiţii
sociale diferite. E adevărat că cei mai mulţi proveneau din familii de intelectuali cu funcţii publice (învăţător,
profesor, preot, protopop), dar numărul lor era secondat de cei ce aveau o situaţie materială modestă sau
precară, semn că vremurile aveau să se schimbe. În dorinţa devenirii profesionale aceste obstacole trebuiau
depășite.
Cercetarea noastră a încercat să surprindă un eşantion de tineri ce s-au dedicat unei profesii din ce în ce
mai căutate şi respectate, căci statutul de medic îşi avea prestigiul său în societate. Unii au pornit la drum, dar
l-au abandonat din diverse pricini, alţii au acceptat provocările, au profitat de oportunităţile ivite, iar strădaniile, aşa cum am remarcat, au dat roade.

The Romanian students from the Năsăud region enrolled on the lists of the Faculties of Medicine
in the Austro-Hungarian Monarchy. Their correspondence with the Administration of the Border Funds
(Abstract)
The present study represents a part of a more complex area related to the peregrinatio academica of Romanian students originating from Transylvania, emphasizing the ones who attended the Faculties of Medicine
(Austro-Hungarian Monarchy). At the end of the 19th century, the option for medical school became a phenomenon. With the support of the Romanian foundations, the future doctors have fulfilled their dreams. Our focus will be on the scholarships oﬀered by Administration of the Border Funds. The aim is to explain which were
the reasons for choosing this profession (despite the fact that studies involved high costs, in Transylvania the
doctors were poorly paid), but most of all to highlight their career after graduation, in a dinamic period regarding the medical science.

67 Vezi capitolul Medici, studenţi în medicină şi farmacişti particpanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în ziua de 1

decembrie 1918, în Marin Florea, „Medicii şi Marea Unire”…., pp. 64-68.
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Din istoricul băncii „Coroana” din Bistrița (1903-1919)

Vasile DOBRESCU
Adrian ONOFREIU

Cuvinte cheie: viață economică, instituții bancare, credit, Bistrița, elite locale.
Mots-clé : vie économique, institutions bancaires, crédits, Bistrița, élites locales.

Înființarea Institutului de credit și economii „Coroana” din Bistrița în 23 mai 1903 ca societate acționară,
după întemeierea în 1887 a băncii „Bistrițiana” s-a realizat în contextul unui interes crescut al elitelor românești transilvănene pentru economia financiar-bancară, marcat prin creșterea an de an a instituțiilor naționale de profil, al căror număr sporise numai în acel an cu 11 bănci, ajungând la un total de 85 de instituții
de credit pe acțiuni1. Alături de „Coroana”, în 1903, ca forță financiară exprimată în capital social de 100.000
coroane fiecare, s-au mai întemeiat „Șercăiana” în Șercaia și „Țibleșana”, în Reteag; celelalte bănci au fost
de talie mică sau forate mică.
Fenomenul înființării mai multor instituții de credit naționale în aceeași localitate nu era nou pentru românii bistrițeni, deoarece și în alte centre, ca Sibiu, Blaj, Năsăud, Timișoara, Rupea, grupurile elitare, din diverse
motive, cele mai multe, de ordin subiectiv și nu atât de factură economică, au înființat 24 instituții de credit
bancare sau reuniuni (cooperative).
Situația aceasta, care a îngrijorat o bună parte din economiștii epocii, s-a repetat și în orașul Bistrița, prin
întemeierea băncii „Coroana”, dacă amintim doar faptul că, unul dintre principalii ei membrii fondatori, Gavril Tripon2 a fost din 1891 până în 1902 membru al Direcțiunii băncii „Bistrițiana”, dar și jurist-consultul
acesteia, pentru această perioadă.
Motivele plecării lui de la banca „Bistrițiana” nu sunt clare, întrucât nici George Curteanu, autorul unei
schițe monografice a respectivei instituții (scrisă în 1912) nu ne relatează decât că „Tripon a abzis de avocatura institutului”, iar „cauza abzicerii s-a pertractat în ședința plenară de la 27 decembrie 1902”3 a Direcțiunii.

1
2

3

Nicolae N. Petra, Băncile româneşti din Ardeal şi Banat, Sibiu, 1936, p. 43, 52.
Gavril Tripon (născut în 1869 la Iclod, decedat în 1930 la Cluj). Studii liceale la Gherla şi Cluj, universitare, la Facultatea de Drept şi Ştiințe Politice Cluj. A susținut examenul de avocatură la Târgu-Mureş şi din 1890 până în 1919 a activat la Bistrița. A fost una din cele mai cunoscute personalități ale vieții politice, culturale şi economice din zonă. Între
1891-1905 şi 1908-1910 a fost membru a conducerii Partidului Național Român, participant la mişcarea memorandistă.
A organizat Clubul Național Electoral din Bistrița în anii 1901 şi 1904. Preşedinte al Consiliului Național Județean în
1918, primul prefect român al județului Bistrița-Năsăud în 1919. Deputat în Parlamentul României între 1922-1926 şi
1927-1928 din partea Partidului Național Liberal. Secretar şi apoi preşedinte al Despărțământului „Astra” din Bistrița
(1902-1914). Membru în Direcțiunea băncii „Bistrițiana” (1891-1902), director şi membru fondator al băncii „Coróna”
din Bistrița; Emil Precup, În amintirea lui Dr. Gavril Tripon, Cluj, 1940; Teodor Tanco, „Prefectul Gavril Tripon”, în
Virtus Romana Rediviva, Bistrița, II; 1974, pp. 274-278; Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică,
editori Mireca Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 58-59; 81-82.
Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Din istoria băncii „Bistrițiana” 1887-1912. Contribuții documentare, Ed. Napoca-Star,
Cluj-Napoca, 2009, pp. 108.
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Erau, se pare, nemulțumiți o parte din acționarii băncii „Bistrițiana”, care ar fi dorit să ajungă în conducerea
acesteia, întrucât se formase un adevărat cartel al fondatorilor, în marea lor majoritate, proveniți din zona Năsăudului și îndeosebi, al familiilor Manu-Mihăilaș și Pop – în calitate de acționari majoritari – care au încheiat
un adevărat pact pentru asigurarea pozițiilor în conducerea instituției de credit4.
De asemenea, în Bistrița au venit la sfârșitul secolului al XIX-lea un număr apreciabil de intelectuali cu
profesii liberale din alte zone ale Transilvaniei, dornici să se afirme și în plan economico-financiar. În acest
context, demisia lui Gavril Tripon de la „Bistrițiana” era simptomatică și în același timp, propice pentru înființarea unei noi instituții bancare, mai ales că avea, pe lângă experiența participării la organizarea unei instituții
de credit apreciate, și cunoștințele necesare de conducere și derulare a operațiunilor financiare.
Nu întâmplător, Gavril Tripon a fost unul dintre membrii Direcțiunii băncii „Coroana”, ales director al
acesteia, funcție pe care a deținut-o până la începutul anului 1919, deoarece din ianuarie a fost numit prefectul
județului, iar din iunie, judecător la Consiliul Agrar. Apoi, din 1920, banca s-a transferat la Cluj.
Membrii Direcțiunii (Consiliului de Administrație) a băncii „Coroana”, aleși în anul 1903, mai mult ca
sigur, dintre fondatori și dintre principalii acționari erau Alexandru German (Gherman), medic în Bistrița,
președinte, Mihail Făgărășan, protopop în Tăure, Pompeiu Gherman, medic, Șercaia, Ioan Baciu, preot în Șoimuș,Vasile Bălan, preot, protopop din 1920, în Blăjenii de Sus, Sever Groze, preot în Herina, Elie Juga, preot în
Arcalia, Iosif Enciu, preot în Iclodul-Mare și avocații Iulian Pop și Gavril Tripon. Remarcăm prezența unui număr însemnat de preoți în conducerea băncii „Coróna”, spre deosebire de situațiile întâlnite la celelalte bănci
din zonă, precum „Bistrițiana”, „Aurora” și „Mercur”, din Năsăud, unde predominau profesori, avocați, și
proprietari funciari.
Credem că din dorința de a-și extinde afacerile în părțile vestice ale comitatului Bistrița-Năsăud, inițiatorii
băncii sau hotărât să aleagă persoane reprezentative, cu valoare intelectuală, morală și, indiscutabil, materială
din diverse localități, pentru atragerea clientelei, preoții fiind dintre cei mai recomandați, prin capacitatea lor
de influență și reprezentativitate, dintre locuitorii comunelor bistrițene.
Apoi, nu există dubii că acești preoți se numărau și printre acționarii principali, unii dintre ei, ca Mihail
Făgărășan, Ioan Baciu și Elie Juga având anterior, o anume reprezentare financiară, deoarece figurau, încă din
1890, printre „bărbații de încredere” ai băncii „Bistrițiana”5, efectuând în localitățile lor informările de ordin
economic asupra viitoarei clientele debitoare și semnând recomandările pentru accesarea creditelor solicitate
de săteni. Cu asemenea atribuții, cei în cauză l-au cunoscut pe Gavril Tripon în calitate de jurist-consult al
băncii „Bistrițiana”, fie în cazurile perfectării juridice a creditelor solicitate de către debitori, fie în situațiile
mai critice ale protestării restanțelor sau chiar a unor procese pe seama unor datornici insolvabili.
De asemenea, constatăm o mare stabilitate a membrilor conducerii băncii „Coroana”, marea lor majoritate
fiind realeși în funcții până în anul 1918, cu excepția celor care au decedat, ca Mihail Făgărășan, sau au renunțat să mai candideze, ca medicul Pompei Gherman. Astfel, aproape în corpore, membrii Direcțiunii aleși
în 1903 se regăsesc și în anul transferării băncii (1919), cu mențiunea că din 1910, ca vicepreședinte este ales
protopopul ortodox Grigore Pletosu, până atunci membru al Comitetului de revizuire. Apoi, ca noi membrii,
apar Constantin Flămând (din 1904), în locul lui Iosif Enciu și medicul militar Iacob Făgărășan, din Alba Regală, probabil rudă apropiată a decedatului Mihail Făgărășan, căruia i-a luat locul în Direcțiune.
Inițiativa înființării băncii „Coroana”, validată de Adunarea generală de constituire ținută în 23 mai 1903,
care a votat statutele sale, aprobate în iunie a.c. de către Tribunalul comitatens din Bistrița prin hotărârea nr.
2872, s-a bucurat de un succes deplin, întrucât cele 500 de acțiuni lansate (fiecare de 200 coroane) pentru constituirea capitalului social de 100.000 coroane au fost rapid achiziționate și plătite integral, până la sfârșitul
anului; banca a intrat astfel în activitate și a încheiat un prim bilanț pe anul în curs, cu un profit, e drept, modest, 1.178.68 coroane, plasat integral în fondul de rezervă6.
Informațiile privind organizarea și funcționarea băncii, precum și cele referitoare la derularea operațiunilor financiare, aflate astăzi la dispoziție sunt incontestabil de modeste și se reduc doar la statute și bilanțurile
rezumative publicare în „Anuarul băncilor române” (1903-1917), întrucât documentele Direcțiunii, ale servi-
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Ibidem, p. XVIII.
Ibidem, pp. 22-23.
„Anuarul băncilor române”, VI, Sibiu, 1904, p. 53.
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ciului contabil, contractele de creditare nu s-au păstrat în fondurile arhivistice, situație întâlnită adesea pentru
majoritatea instituțiilor de credit românești din Transilvania în epoca modernă. Din documentele existente
reiese că banca „Coroana” s-a înscris, încă de la începutul existenței sale, ca o unitate de credit de valoare financiară mijlocie, ce s-a dezvoltat urmând liniile generale ale evoluției sistemului de credit românesc pe lângă
unele caracteristici speciale, sesizate în derularea operațiunilor financiare.
Dimensiunile și formele de activitate ale băncii „Coroana” s-au conturat și fixat prin Statutele de funcționare (completate, cu siguranță, de Regulamentul intern privind activitățile Direcțiunii, modalitățile de efectuare
a creditelor, statutul funcționarilor), inspirate din modele existente, ale celorlalte instituții de credit naționale,
respectând legislația oficială în vigoare, îndeosebi dispozițiile Legii comerciale din 1875. Statutele adoptate
în anul 1903 și refăcute în 1910, se compuneau din 14 capitole și 108 articole, prin care erau definite scopul și
rolul economic al băncii, funcțiile organismelor de conducere și control, drepturile și îndatoririle acționarilor
și funcționarilor, sistemul operațiunilor financiare posibile de activat.
Scopul instituției era de „a procura mai ales poporului agricol capitalele și celelalte necesare și a deștepta
spiritul economic”7, o formulă aproape generică pentru toate documentele financiare de acest gen adoptate de
băncile românești din epocă. Aria de activitate era extinsă la nivelul întregii țări (Autro-Ungaria), banca avea
dreptul de a înființa filiale și agenturi, în funcție de posibilități și interesele sale financiare. Limba de gestiune
era româna, însă toate documentele privind statutele, adunările generale și bilanțurile se compuneau și în
limba maghiară.
Capitalul social înscris în statutele din 1903 s-a fixat la suma de 100.000 coroane, cu mențiunea că se putea
urca în viitorul apropiat, la 300.000 coroane., printr-o nouă emisiune8. Sporirea capitalului social s-a decis la
începutul anului 1907 prin emiterea a încă 1.000 acțiuni noi (a 200 coroane fiecare), acțiune încununată cu
succes, întru-cât, la finele anului, întreaga valoare a emisiunii de acțiuni a fost achitată. Banca „Cooana” a
funcționat din acel an cu un capital social de 300.000 coroane, ceea ce i-a sporit credibilitatea și capacitatea
pe piețele financiare. Menționăm că banca „Bistrițiana”, care derula un volum mai mare de afaceri mai mari,
dublu, avea un capital social de numai 240.000 coroane.
Conducerea băncii „Coroana”, pentru a controla regimul de transmitere a acțiunilor și a păstra caracterul
național al capitalului, a introdus în statutele sale (măsură luată și de celelalte bănci românești) dispoziții restrictive, precizând că acțiunile erau nominale, iar schimbarea proprietarului lor se putea face numai după ce
acționarul în cauză depunea pe timp de 8 zile, acțiile puse în vânzare la Direcțiune, în ideea achiziționării de
către alți acționari ai săi și, numai în caz că nu se găseau cumpărători, se puteau vinde altor doritori9.
Valoarea reală a acțiunilor emise de către banca „Coróna” a crescut an de an, pe fondul evoluției ascendente a operațiunilor sale financiare. Astfel, după a doua emisiune de acțiuni, în bilanțul pe 1907, o acțiune de
200 coroane valora 230 coroane10, iar în anul 1914, 280 coroane11. Perioada războiului mondial, cu perturbările
economico-financiare inerente, a determinat însă scăderea a valorii acțiunilor, cotate la 275 coroane fiecare, la
sfârșitul anului 191712.
În privința exercitării dreptului de vot al acționarilor, în Adunarea generală, inițial, s-a impus o anumită
limită, în sensul că acționarul care avea mai mult de 25 de acțiuni, pentru fiecare până la această cifră, primea
un vot, iar peste această sumă, tot la 5 acțiuni, un vot; ulterior, din anul 1906, fiecare acțiunea era echivalată
cu un vot13.
Atribuțiile Adunării generale și extraordinare ale acționarilor, Direcțiunii (Consiliului de Administrație) și
Comitetului de Supraveghere sau Reviziune (Comitetul de Cenzori) era, potrivit statutului băncii, asemănătoare cu cele fixate în statutele tuturor băncilor românești, cu foarte mici excepții. Spre exemplu, convocarea
unei adunări extraordinare se putea realiza, în afara hotărârii Direcțiunii și de către cel puțin 10 acționari, care
înaintau în scris Direcțiunii lor, cu cel puțin 30 de zile înaintea eventualei sale convocări14.
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Statutele institutului de credit şi economii „Coroana”, societate acţionară în Bistriţa”, 1910, p. 1.
Idem, p. 2.
Idem, p. 4.
„Anuarul băncilor române”, X, Sibiu, 1908, p. 45.
Idem, XVII; Sibiu, 1915, p. 48.
Idem, XX, Sibiu, 1918, p. 25.
Idem IX, Sibiu, 1907, p. 66.
Statutele institutului de credit şi economii „Coroana”….p. 9.
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Apoi, directorul băncii putea să fie ales, dar nu în mod obligatoriu, ca membru al Direcțiunii; Gavril Tripon, fie pentru prestigiul și capacitatea sa în domeniu15, fie că era unul din acționarii principali, a fost ales, în
repetate rânduri, membru al Direcțiunii și avea în acest fel, drept de vor deliberativ. În privința distribuirii
profitului net, era prevăzut ca după retragerea valorii dividendei pe acțiunii, fixată la 5% pe acție, se scădea
obligatoriu, an de an, câte 20% din restul venitului net al fondului de rezervă, până era atins volumul valoric
al capitalului social și se asigurau cotele părți pentru fondul de pensii și fondul cultural și de binefacere. În
funcție de acești parametrii atinși, se mai puteau acorda supradividende16.
Prin această dispoziție conducerea băncii a căutat să-și întărească capacitatea proprie de finanțare, fondul
de rezervă s-a ameliorat progresiv, de la 1.238,35 coroane în anul 190417, la 35.000 coroane, în anul 190718 și, la
117.000 coroane, în anul 191419.
În statutele băncii au fost înscrise ca posibil de activat 11 operațiuni financiare, pe care din diverse motive,
nu a reușit să le realizeze. Astfel, era prevăzut că banca putea să efectueze: împrumuturi ipotecare, credite
țărănești pe obligații, credite cambiale, credite pe efecte sau de lombard, credite în cont-curent, cu acoperire
ipotecară sau de altă natură (efecte), afaceri în comision, să cumpere și să vândă efecte, metale prețioase, mărfuri, produse agricole, să cumpere și să vândă sau să arendeze proprietăți imobile (terenuri agricole, case),
să primească depuneri pe libele sau în cont curent, să primească în depozite efecte, să participe la înființarea
altor instituții de credit prin subscrierea de acțiuni. Pentru toate aceste operațiuni, banca avea dreptul, în limitele legii, să încaseze taxe sau să fixeze provizioane20.
Afacerile băncii au contat pe sursele proprii de capital social, fondul de rezervă și alte fonduri, ce le putea
constitui pe parcurs, dar și pe sursele externe de finanțare, provenite cu precădere din depuneri și în completare, din creditele de reescont solicitate de la alte instituții bancare. De aceea, conducerea băncii a încurajat și a
stimulat eventualii deponenți, prin admiterea constituirii unor depozite, ori cât de mici, începând de la suma
de 1 coroană și, pe cât posibil, pe termen îndelungat.
Depunerile „la termen” primeau o bonificație de 0,5% față de depunerile la vedere sau fără termen. Inițiativele băncii în acest domeniu, precum și sporirea încrederii oamenilor față de noua bancă din Bistrița au contribuit, an de an, cu excepția anului 1913, la creșterea volumului depunerilor. Astfel, dacă pentru anul 1903
(primele 6 luni de activitate) depunerile la banca „Coroana” erau de numai 24.074,18 coroane21, la trei ani, în
anul 1906, volumul lor se ridica la 159.478 coroane22. În 1910 depunerile au sporit de aproape 4 ori (583.063
coroane)23, iar în anul 1914, volumul lor a atins 736.846 coroane24. Chiar și în anii primului război mondial, volumul depunerilor a sporit, în ciuda reducerii volumului afacerilor băncii în anii 1916 și 1917. Abundența de
numerar, datorită emisiunilor monetare excesive ale Băncii Austro-Ungare a contribuit decisiv la acest proces,
încât banca „Coroana” a avut surplusuri la lichidități, constituite în 1917 în depuneri proprii, plasate mai mult
ca sigur, altor bănci mari, în credite de cont curent.
Depozitele depunerilor în 1916 au ajuns la 1.000.000 coroane, iar în 1917, volumul lor a urcat la 1.193.036
coroane25; banca a reușit astfel să-și lichideze creditele de reescont, pe fondul reducerii afacerilor de creditare.
Creditele de reescont deschise de către banca „Coroana”, încă din primul an de activitate, prin cedarea, de
regulă, a unei părți din portofoliul său cambial, au fost luate, se pare, cu precădere, de la băncile mari, ca „Albina” (Sibiu) și „Economul” (Cluj) și de la banca „Arieșana” (Turda). De asemenea, probabil, aceste instituții

15 Ca susţinător al proiectului de înfiinţare a unei instituţii bancare româneşti de asigurări, realizat în 1911 prin consti-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

tuirea „Băncii generale de asigurare” din Sibiu. Gavril Tripon a fost ales membru al Direcţiunii acestei instituţii de
prestigiu, alături de directorii sau preşedinţii altor mari bănci naţionale din Transilvania.
Idem, p. 19-21.
„Anuarul băncilor române”, VII, Sibiu, 1905, p. 55.
Idem, X, 1908, p. 45.
Idem, XVII, 1915, p. 49.
Statutele institutului de credit şi economii „Coróna”…, pp. 5-6.
„Anuarul băncilor române”, VI, Sibiu, 1904, p. 53.
Idem, IX, Sibiu, 1907, p. 66.
Idem, XIII, Sibiu, 1911, p. 48.
Idem, XVII, Sibiu, 1915, p. 49.
Idem, XX, Sibiu, 1918, p. 26.
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de creditare au achiziționat și contribuit la constituirea capitalului social al „Coroanei”, prin subscrierea unor
pachete de acțiuni.
Aceste considerații sunt întărite de faptul că printre membrii Comitetului de Supraveghere (cenzori) se
aflau încă de la înființarea băncii, Iosif Lissai, contabil-șef de la banca „Albina”, Nicolae Căciulă, contabil–șef
la banca „Economul”, George Popescu, directorul băncii „Arieșana” (Turda), ca membrii plini iar doar ca
membrii supleanți, figurau Grigore Pletosu, preot și profesor în Năsăud și Vasile Bodea, funcționar de stat
(cancelist) în Bistrița26. Primii doi au activat ca revizori (Lissai, ca președinte) până în 1918 inclusiv, George
Popescu (avocat de profesie) până în anul 1916. În Comitetul de Cenzori au fost cooptați din 1910, după avansarea lui Grigore Pletosu - ajuns protopop în Bistrița - ca vice-președinte al Direcțiuni, Grigore Rus, preot în
Șieu-Odorehi, iar din 1917, Ioan Corbu, notar orfanal în Bistrița, ca membrii ai acestui organism.
Prezența unor contabili de elită, ca I. Lissai, N. Căciulă, desemnați adesea și ca revizori-contabili, controlori ai băncilor românești din Transilvania, de către Uniunea bancară „Solidaritatea”, în Comitetul de Revizuire, reprezenta o garanție cerută pentru verificarea atentă a afacerilor băncii „Coroana”, precum și prin oferta
unei consultanțe financiare și manageriale de extremă acuratețe și aleasă calitate.
Împrumuturile băncii prin creditele de reescont au fost în primii 4 ani destul de consistente, conducerea băncii a căutat să rezolve numeroasele solicitări de credite ale viitoarei clientele debitoare. Astfel, din
1904 până în 1906 inclusiv, volumul creditelor de reescont a depășit volumul total al mijloacelor proprii de
finanțare (capital social + fondul de rezervă). Dacă în 1903 s-au reescontat doar 92.720 coroane27, în anul următor valoarea reescontului s-a dublat, iar în 1906 a ajuns la 266.213 coroane28. În anii următori, chiar dacă
reesconturile, ca volum, valoric au depășit volumul capitalului social, echilibrarea s-a făcut prin folosirea
volumului tot mai mare al depunerilor.
În anii crizei financiare, 1911-1913, reesconturile băncii „Coroana” au fost substanțial reduse, deoarece și
numărul creditelor acordate de către bancă s-au dat cu anumite restricții, iar pe de altă parte, băncile de la
care primea în mod curent credite de reescont, nu mai aveau la rândul lor disponibilități financiare ca în anii
anteriori. Așa constatăm că volumul reesconturilor Coroanei” din anii 1910-1913 scade sub nivelul valoric al
volumului depunerilor. Situația s-a perpetuat și în anii următori, datorită scăderii afacerilor băncii, dar mai
ales, a sporirii de numerar pe piețele financiare, situație reflectată în volumul din ce în ce mai mare al depunerilor, care alimentau operațiunile bancare în proporții tot mai consistente, astfel încât din 1917, creditele
de reescont au dispărut practic din portofoliul băncii; acestea s-au reactivat după încetarea războiului, când
banca „Coroana” își transferase sediul și, evident, activitatea, la Cluj.
Afacerile financiare ale băncii „Coroana” au crescut an de an până în 1914 și au înregistrat un ușor recul
în anii războiului mondial. Dacă totalul activelor sale în anul înființării (1903) se ridica la numai 244.216,72
coroane29, peste 5 ani, în anul 1908, banca a înregistrat la active, suma de 1.226.360,66 coroane30, iar în 1914 a
atins un maxim valoric de 1.997.282 coroane31.
În anii următori, aproape anual, volumul activelor s-a redus, în medie, cu 100.000 coroane, astfel încât în
1917, activele se ridicau doar la 1.668.852 coroane32.
Extensia operațiunilor financiare până în preajma izbucnirii conflictului mondial, dar și dorința conducerii băncii de a-și lărgi aria de activitate și a veni în întâmpinarea doleanțelor clientelei, de a rezolva mai ușor
cererile de creditare, s-a concretizat în înființarea unor filiale, mai întâi în Lechința, din anul 1907 și apoi, din
anul 1909, în Prundu-Bârgăului, unde activa una din cele mai vechi reuniuni de credit din zonă (1885), sub
denumirea de „Speranța”.
La filiala Lechința preotul Sever Groze din Herina era delegatul Direcțiunii și casier, Mihai Baciu, contabil
și Elia Gordon, lichidator33, Acestora li s-a adăugat Alexandru Anca, în calitate de cenzor.
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Idem, VI, Sibiu, 1904, p. 53.
Idem, VI, Sibiu, 1904, p. 53.
Idem, IX, Sibiu, 1907, p. 66.
Idem, VI, Sibiu, 1904, p. 53.
Idem, XI, Sibiu, 1909, p. 41.
Idem, XVII, Sibiu, 1915, p. 49.
Idem, XX, Sibiu, 1918, p. 26.
Idem, X, Sibiu, 1908, p. 45.
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La filiala din Prundu-Bârgăului a fost detașat contabilul din centrală Matei Șirlincan, cu funcția de diriginte și contabil, căruia i s-au adăugat ca și cenzori, Nicolae Hăngănuț, medic și director executiv la „Speranța”, Pantelimon Zagrai și Constantin Flămând34 (membru al direcțiunii băncii „Coroana”), Aurora Bozga,
practicantă. Filiala din Prundu-Bârgăului s-a închis însă după doi ani de activitate, întrucât elitele locale au
transformat reuniunea de credit „Speranța” în institut de credit pe acțiuni din anul 1911, acțiune care se pare,
s-a realizat și cu acordul dacă nu chiar cu participarea băncii „Coroana”. Este semnificativ faptul că dirigintele
(locțiitorul de director) al filialei, Matei Șirlincan, anterior contabil-șef la „Coroana” a fost numit director executiv din 1911, la fosta reuniune „Speranța”, care din acel an s-a constituit în bancă comercială.
Alegerea funcționarilor băncii pe criterii de competență profesională s-a impus fără nici un rabat de către
conducerea „Coróanei” și mai ales de către directorul acesteia, Gavril Tripon, el însuși, cu experiență în domeniul financiar-bancar, câștigată pe timpul activității la banca „Bistrițiana”. Astfel, au fost numiți, prin concurs,
absolvenți ai școlilor comerciale din Ungaria încă din anul 1903, mai întâi, Emil Chiﬀa (absolvent în anul 1908
al Școlii Comerciale Superioare din Brașov și apoi, practicant la banca „Albina” din Sibiu), ca și contabil, precum și Matei Șirlincan, pe postul de casier. În 1908 Matei Șirlincan a fost avansat contabil-șef, iar Emil Chiﬀa,
pe lângă postul de contabil, a devenit și secretar al băncii (responsabil cu relațiile clientelei). Lor li s-a adăugat,
pe măsura extinderii afacerilor, Mihai Baciu, contabil la filiala Lechința (din 1907), Dumitru Baican, în calitate
de casier și George Micu, cancelist (între anii 1908-1911). După plecarea lui Matei Șirlincan la „Speranța”, în
locul său, pe postul de șef-contabil a fost numit Emil Chiﬀa și a fost angajat Nicolae Opriș, ca și controlor și
Dumitru Rebreanu, lichidator. Dumitru Baican nu mai apare în anii războiului mondial, probabil că a fost
încorporat în armata austro-ungară, ca și alți tineri din zonă, funcționari, meseriași sau țărani.
Dintre numeroasele operațiuni financiare cuprinse în statute, conducerea acesteia s-a orientat cu precădere
spre creditele cele mai mobile, deoarece prin intermediul lor, rularea capitalului se realiza mai rapid, satisfăcându-se astfel mai multe cereri de creditare, deoarece instituția nu avea, cel puțin în primii ani, un fond prea
mare de lichidități proprii. Ulterior, având succes cu acest tip de credite, banca le-a perpetuat, fără modificări
notabile. Astfel, au fost deschise conturi creditoare pe cambii, simple, deși cu acoperire ipotecară, sau pe obligațiuni, cu giranți (cavenți). Din anul 1908 au fost activate și creditele în cont curent.
Aceste fonduri de creditare, cu excepția împrumuturilor cambiale cu acoperire ipotecară, erau favorabile negustorilor și meseriașilor și, mai puțin adecvate proceselor economice caracteristice micilor proprietari
familiali (țărani), care își încheiau ciclurile de producție și de valorificare a produselor agricole, de regulă,
într-un an de zile. Cele mai propice credite pentru această categorie ar fi fost cele ipotecare, care în sistemul
bancar modern se acordau pe perioade îndelungate, de până la 10 ani, uneori și mai mult.
În zonă, doar băncile „Bistrițiana”, „Mercur” și reuniunea „Aurora” din Năsăud acordau credite ipotecare.
Din datele consemnate cu certitudine știm că „Bistrițiana” acorda credite ipotecare, de regulă, pe o durată de
timp de 5 ani, precizând apoi în regulamentele sale interne că pentru împrumuturi mai mici, evident, asigurate cu ipoteci corespunzătoare, în mod excepțional se puteau acorda și timp mai îndelungat, dar nici la un caz,
„nu pot să treacă de 10 ani”35.
Creditele cambiale sau de escont erau plasate pe termen de 6 luni, în cazul neachitării lor integrale, deși în
statute nu apăreau asemenea dispoziții, dar exista și la alte bănci românești o asemenea practică, conducerea
băncii avea dreptul să prelungească până la un an, cu plata dobânzilor în avans, achitarea creditului.
Cum situațiile economice din agricultură îndeosebi erau influențate favorabil sau nu de intemperiile climaterice (secetă, inundații) sau de prețurile pieței, la unele produse agricole, mulți dintre țărani au fost în situația
de a cere prelungirea termenelor de scadență a creditelor. Au fost bănci de talie mijlocie, precum „Coroana”,
are au efectuat prelungiri necesare de peste un an de zile, după capacitatea de solvabilitate a creditorilor.
Instituțiile românești de credit au sesizat adeseori că intentarea unor procese este o operațiune costisitoare,
nu numai pentru debitorii în cauză, apoi, că nu rare ori, erau puse în situația de a nu găsi cumpărători pentru
terenurile sechestrate pentru a-și acoperi daunele. În acest sens, conducerile instituțiilor de credit naționale au
adoptat o politică cât mai elastică, dar nu îngăduitoare, prin prelungirea termenelor returnării lor, satisfăcând
astfel, deopotrivă, interesele clientelei, dar și a acționarilor băncii, deoarece prin actele de prelungire a scadențelor, se obțineau dobânzi destul de consistente, iar debitorii aveau posibilitatea de a-și achita treptat datoriile.

34 Idem, XII, Sibiu, 1910, p. 46.
35 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Din istoria băncii „Bistriţiana”…, p. 148.
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Credem că banca „Coroana”, la rândul său, a dezvoltat aceleași relații cu clientela debitoare, nu numai
în cazul creditelor de tip cambial. Creditele cambiale se acordau în baza angajării averii mobile a viitorului
debitor, pe lângă garanția a încă 3 cavenți (giranți), iar creditul nu putea fi mai mare decât 1/ 2 din valoarea
bunurilor gajate.
Această operațiune financiară a fost determinantă, ca volum valoric, până în 1912, inclusiv. Astfel, pe cele
6 luni din 1903, banca „Coroana” a oferit credite pe cambii în valoare totală de 133.282,26 coroane36, care peste
5 ani, în 1907, s-au ridicat la 383.495 coroane37, pentru a spori în anul 1912, la 715.661 coroane38. În anii ulteriori s-a înregistrat o scădere treptată a volumului creditelor cambiale și a crescut însă, comparativ cu aceasta,
volumul creditelor cambiale cu acoperire ipotecară, în sensul unei reduceri destul de drastice, de la 615.964
coroane în 191439 , la doar 194.150 coroane în 191740.
Această situație a fost determinată de achitarea la termen a majorității creditelor cambiale, dar mai ales,
impusă de politica financiară a conducerii băncii, care s-a orientat încă în timpul crizei financiare a anilor
1911-1913, spre creditele cu acoperire ipotecară, care prin natura lor juridico-economică, ofereau o acoperire
mai sigură pentru împrumuturile avansate.
Creditele cambiale cu acoperire ipotecară se acordau în baza ipotecilor pe imobilele solicitanților (terenuri
agricole, case), întăbulate pe seama băncii și contrasemnate de soț și soție. Valoarea creditelor de acest fel nu
putea depăși ½ din valoarea bunurilor întăbulate. Cheltuielile de întăbulare, respectiv, de destabulare, erau
achitate de viitorul debitor. Creditele se acordau de regulă, pe o perioadă de 1-5 ani, cu obligația plătirii lor
în rate semestriale. Adeseori, pe lângă dobândă, se percepea un procent de 1% ca proviziune, returnat apoi
debitorului la achitarea integrală a împrumutului primit.
Creditele de acest gen erau mai puțin mobile, dar ofereau garanții mai mari pentru bancă. Cu toate acestea,
ele au ocupat până în anul 1912, locul al doilea ca volum valoric în portofoliul total al activelor „Coróanei”,
însă orientarea băncii spre creditele cambiale cu acoperire a fost deja vizibilă din anul 1910. Cu toate acestea,
discrepanțele valorice între creditele cambiale cu giranți și cele cu acoperire ipotecară s-au menținut până în
1910. Astfel, în 1903 creditele cambiale cu acoperire ipotecară au fost în valoare de numai 42.700 coroane41 și
au crescut relativ lent până în anul 1907, la 268.987 coroane42, iar în anul 1909 au ajuns la doar 395.188 coroane43. Au sporit însă semnificativ în următorii 3 ani și au egalat aproape creditele cambiale cu giranți din 1912,
de 715.661 coroane, deoarece volumul lor s-a ridicat la 704.669 coroane44.
Criza financiară a impus conducerii băncii reorientarea politicilor sale spre credite cu operații mai sigure
decât cele cambiale cu acoperire ipotecară, chiar dacă erau mai puțin mobile. Din 1913, creditele de acest tip
au deținut de departe, întâietatea, deoarece ele s-au ridicat deja la 935.761 coroane, iar cele cambiale, numai la
640.960 coroane45.
Pe ansamblu, acest trend s-a păstrat și anii următori, dificili și din cauza efectelor economice negative provocate de prelungirea conflictului mondial, încât în 1917, creditele cu acoperire ipotecară au avut un volum de
594.950 coroane, față de cele cambiale, de numai 19.150 coroane46.
Deși conducerea băncii și-a luat asemenea măsuri suplimentare de garantare a împrumuturilor, consecințele crizei economico-financiare, dublate de anii nefavorabili pentru agricultură, cât și de urmările negative
ale războiului asupra clientelei debitoare, au avut ca și consecință intrarea în insolvabilitate a unui număr
însemnat de debitori. Dacă în bilanțurile anilor anteriori, întâlnim numai pentru 1908 și 1909 cifre valorice privind realități ale debitorilor scoase la vânzare, din anul 1914 consemnarea acestora apare brusc la un volum
extrem de mare, de 250.000 coroane47.
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În proporții valorice mai modeste și extrem de fluctuante, banca „Coroana” a acordat credite personale
sau fixe (țărănești) pe perioade scurte de timp, de 6 luni, cu posibilitatea de a fi plătite în rate săptămânale
sau lunare. Acestea satisfăceau necesitățile curente ale micilor producători, achiziții de unelte, produse agricole sau industriale etc. Creditele fixe erau acordate fie cu giranți (cu trei subscrieri), fie pe ipoteci de bunuri
mobile sau imobile, sau arareori, pe produse agricole. Astfel, în anul 1904 creditele fixe totalizau doar 34.013
coroane48, cu giranți sau cavenți, 30.500 coroane, pe ipoteci, 3.513 coroane. Până în anul 1908 acest tip de credite a oscilat ca volum, în jurul sumei de 50.000 coroane. În anul 1909 însă, înregistrăm un volum apreciabil
de 199.508 coroane, din care 39.588 coroane cu giranți și 159.920 coroane, pe ipoteci49 și au continuat la același
nivel, în anul 1910. Dar din 1911 până în 1917, volumul creditelor fixe a scăzut brusc, apoi au devenit extrem
de modest, în jurul a 20.000-30.000 coroane, în anii primului război mondial.
Creditele în cont curent au fost deschise de debitori la bancă destul de târziu, dacă amintim că încă de la
înființare, conducerea băncii s-a arătat disponibilă să le activeze, menționând că dobânzile percepute erau mai
mici decât la celelalte tipuri de creditare. Este însă cunoscut faptul că, creditele în cont-curent erau activate, cu
precădere, dacă nu, chiar exclusiv, de către negustori sau meseriași. Ori, numărul membrilor acestor categorii
socio-profesionale în rândul populației românești din Bistrița era încă modest la începutul secolului al XXlea, iar pe de altă parte, ei aveau posibilitatea să deschidă credite de acest gen cu destulă ușurință și se pare,
în condiții avantajoase și la băncile săsești din localitate. Menționăm că nici banca „Bistrițiana” nu a deschis
credite de cont-curent decât din anul 1905 și în proporții relativ modeste.
În bilanțurile băncii „Coroana” creditele în cont-curent apar prima dată în anul 1908 și în volum relativ
consistent, de 134.169,78 coroane50 și dispar complet în anul următor; reapar în anii 1911 și 1912 la valori apreciabile (în 1912 erau înregistrate valori totale de 231.313 coroane51), fără a mai fi menționate distinct în anii
următori, până în 1917. E drept că apar sub denumirea generică, dar neclară, de conturi debitoare active, în
bilanțurile din anii 1913-1917, dar acestea puteau să cumuleze datorii ale debitorilor și de la celelalte tipuri de
credite.
Creditele pe efecte publice (cotate la bursă) sau pe acțiuni (ale băncilor) sau credite pe efecte lombardate
erau acordate doar incidental și în valori insignificante, până prin anii 1908-1909. Pe de altă parte, din bilanțuri nu reiese care sunt volumele valorice proprii ale băncii, de efecte și acțiuni și care sunt cele oferite de
debitori ca și giranți pentru creditele solicitate, întrucât nu există rubrică distinctă, doar notificări globale sub
titlul de efecte. Se cunoaște, din practica financiară a celorlalte bănci naționale, că acestea au achiziționat în
cont propriu efecte și au subscris acțiuni în ideea creării unui fond minim, posibil de a fi lombardat pe piețe
financiare în cazul unor momente financiare dificile pentru a-și spori lichiditățile proprii.
Banca „Coroana”, membră a „Solidarității” din anul 1908, care a impus o anume politică privind achizițiile
de efecte publice, s-a înscris în această acțiune, dovadă a fost creșterea fondului total de efecte de la 12.438
coroane în anul 190952, la 60.311 în anul 191153, cu tendința de sporire a acestuia și în anii următori. Din 1913,
deja în bilanțuri se prezintă distinct portofoliul de efecte cu 60.900 coroane și portofoliul de acțiuni, de 69.050
coroane54, dar nu s-au făcut mențiuni asupra fondului valoric de efecte proprii și cel angajat de debitori. Oricum, este sesizabilă creșterea volumului acestora, deoarece în anul 1917, la efecte se raportau valori de 83.575
coroane, iar la acțiuni, de 78.650 coroane55, ceea ce presupune nu numai continuarea politicii de achiziționare
pentru fondurile proprii, ci și acordarea de credite unor debitori pe garanții posibil lombardabile.
Ca și banca „Bistrițiana”, banca „Coroana” s-a implicat doar sporadic în comerțul cu produse agricole în
anul 191056; nu știm însă precis dacă acțiunea s-a derulat separat sau în înțelegere cu „Bistrițiana”, însă este
cert că această acțiune nu s-a mai continuat în anii următori, probabil din lipsă de eficiență economică. De
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Idem, VII, Sibiu, 1905, p. 55.
Idem, XII, Sibiu, 1910, p. 46.
Idem, XI, Sibiu, 1919, p. 41.
Idem, XV, Sibiu, 1913, p. 53.
Idem, XII, Sibiu, 1910, p. 46.
Idem, XIV, Sibiu, 1912 p. 48.
Idem, XVI, Sibiu, 1914 p. 55.
Idem, XX, Sibiu, 1918 p. 26.
Idem, XIII, Sibiu, 1911 p. 48.
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asemenea, remarcăm că banca a reușit să-și cumpere un sediu propriu în anul 1909 în Bistrița, apreciat la acea
dată la valoarea de 29.355,56 coroane57, cotația a valorică sporind până în anul 1917 la 59.000 coroane, ca urmare a deprecierii montare.
În funcție de sporirea volumului afacerilor bancare și a condițiilor economice propice, banca „Coroana” a
înregistrat creșteri continue a profitului net, până în anul 1912 inclusiv. Astfel, dacă în anul 1904 s-a raportat
un profit net de 5.514,95 coroane58, după 5 ani, în anul 1909, volumul său a crescut la 22.245 coroane59, iar în
anul 1912, în plină criză financiară, a atins un maxim de 36.004 coroane60.
În anul următor efectele crizei s-au resimțit doar parțial, în sensul unei ușoare diminuări a profitului
net (34.043 coroane), pentru ca apoi să înregistreze o scădere bruscă, deja în anul 1914, la suma de 18.090
coroane61, ca urmare și a izbucnirii Primului război mondial, deși s-a înregistrat un maxim istoric al volumului activelor sale de până la acea dată.
E drept că la active apărea un volum valoric ridicat al realităților (terenuri, case, o parte din terenurile
debitorilor aflați în dificultăți financiare), în valoare de 250.000 coroane62. Înscrierea la active a unui asemenea
portofoliu care a sporit chiar până în 1916 la 328.980 coroane63 reprezenta practic un rabat de la practica contabilă obișnuită, deoarece toate debitele neonorate ar fi trebuit să figureze la pasivele băncii, fie sub această
denumire, de „realități de vânzare”, fie, la portofoliul de pierderi. Credem însă că banca „Corona”, în această
situație, fie nu a trecut la execuția judiciară a debitorilor, insolvabili, neîncheind definitiv procesele cu aceștia,
fie nu găsea ofertanți pentru cumpărarea lor.
Înclinăm să susținem prima opțiune, întrucât banca a mai înregistrat asemenea cazuri, desigur, la volume
valorice mai modeste, pe care le-a rezolvat de la an la an, suspect de expeditiv. Știm însă din analiza bilanțurilor și rapoartele altor bănci românești, că adeseori, conducerile acestora suspendau acțiunile juridice, dacă
debitorii își angajau garanți suplimentari și se obligau să plătească cel puțin dobânzile pentru creditele în litigiu, cu obligația plătirii datoriilor, ca urmare a prelungirii lor peste termenele contractuale inițiale. Credem,
aproape cu certitudine, că banca „Corona” a adoptat o asemenea politică din dorința asigurării unei minime
protecții clientelei debitoare aflate în situații financiare critice, la care s-a adăugat și faptul că statul a impus
băncilor în timpul războiului, pentru anumite perioade de timp, moratorii de plata datoriilor, de care au beneficiat debitorii.
Efectele economice ale acestor politici financiare inițiate de stat și de bănci s-au resimțit, pe de o parte, în
stagnarea sau reducerea afacerilor bancare și în scăderea profitului net, iar pe de altă parte, în diminuarea
procesului de ruinare a debitorilor. Oricum, pentru situațiile economice excepționale pe care le-a traversat societatea în timpul primului război mondial, măsurile amintite au reprezentat un mijloc de relaxare, nu numai
pentru debitorii insolvabili pentru o perioadă de timp determinată, ci, chiar și pentru a băncii în cauză, care ar
fi fost puse, la rândul lor, în situații financiare extrem de dificile.
Banca „Coroana”, ca de altfel, majoritatea instituțiilor de credit românești transilvănene, a căutat să promoveze soluții cât mai amiabile și reciproc avantajoase cu propria clientelă, datorită unei atitudini economice
pragmatice, ce viza atragerea și sporirea numărului clientelei debitoare, sau deponente, fie în condițiile unei
strânse concurențe cu băncile săsești și maghiare. Acest fapt s-a oglindit în adoptarea unei politici elastice în
relațiile cu o parte a debitorilor, ce nu și-au onorat la termenele fixate achitarea debitelor din motive economice bine întemeiate, dar și practicarea unui regim al dobânzilor atractiv la credite, respectiv, la depuneri.
Astfel, procentul dobânzilor stabilit de conducerea băncii „Coroana” pentru creditele de scont (cambiale) ipotecare și pe obligațiuni, au fost inițial, de 8%64, iar ulterior, după consolidarea economico-financiară, de 7%.
Creditele în cont curent s-au acordat însă cu dobânzi de numai 6%, însă volumul lor a fost relativ mai mic și
foarte fluctuant, în raport cu celelalte împrumuturi angajate de către debitorii săi.
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Pe de altă parte, a fixat la depuneri procente de 5-5,5% până în anul 1915; ulterior, pe fondul reducerii
afacerilor băncii și a sporirii volumului depunerilor, conducerea acesteia a redus treptat etalonul dobânzilor
la 4,5% și chiar la 3,5% în ultimii doi ani ai războiului. De asemenea, banca a acordat cu moderație dividende
pe acțiunile acționarilor, în sensul că până în anul 1907 a asigurat nivelul minim statutar de 5% per acțiune,
iar ulterior, de maximum 6%65, chiar și în anii financiari favorabili, când s-au obținut profituri nete însemnate,
preferând ca din restul profitului net să alimenteze fondurile de rezervă, de pensii ale funcționarilor sau cel
de binefaceri și de cultură.
Ca și alte bănci românești, banca „Coroana” a destinat, an de an, părți din profitul net fondului cultural
și de binefaceri, care prin Direcțiune, s-au acordat reuniunilor culturale naționale, școlilor, bisericilor, din
comitat sau unor cetățeni afectați de intemperii (incendii, inundații etc.), la cererea acestora, cel mai adesea,
dintr-un sentiment de solidaritate națională, fără a face din aceste gesturi economice relativ modeste, dar
foarte necesare în condițiile politice și culturale nefavorabile ale epocii pentru români, un titlu de glorie. Volumul valoric anual al sumelor acordate fondului cultural a variat, în funcție de evoluția afacerilor bancare și
evident, al profitului net obținut. Dacă în 1904 se acordau doar 76,40 coroane66 pentru fondul cultural, în anul
1908 volumul a sporit la 1.200 coroane67, iar în anii 1912-1913, la 3.814 coroane68, respectiv, 3.667 coroane69,
adică circa 11,5% din totalul profitului net pe acești ani.
Chiar dacă nu dispunem decât parțial de listele cu beneficiarii fondului cultural și filantropic, din datele
certe reiese că aproape permanent s-au acordat sume variabile, Despărțământului Bistrița al „Astrei”, Reuniunii române de cântări din Bistrița, Reuniunii meseriașilor români și Reuniunii femeilor române din Bistrița,
pentru masa elevilor de la liceul din Năsăud și studenților de la Cluj, bisericilor din comitat, elevilor de la
Școala civilă de fete sau pentru procurarea unor publicații ale „Astrei” distribuite apoi gratuit țăranilor din
comunele bistrițene. Banca a plătit cotizația de membru fondator la „Astra”, a cotizat pentru Fondul ziariștilor români, sau pentru susținerea pregătirii unui nou aparat, proiectat de Aurel Vlaicu pentru anul 1913.
Membrii conducerii băncii „Coroana” s-au remarcat și prin activitatea publică desfășurată în cadrul administrației locale, dar mai ales prin societățile culturale naționale sau în mișcarea politico-națională. Directorul
acesteia, Gavril Tripon avea deja la înființarea băncii o activitate notabilă ca membru al congregației comitatense, dar îndeosebi, ca membru al Comitetului Executiv al Partidului Național Român, între 1892-1905 și
1908-1910; s-a numărat printre liderii mișcării Memorandiste70, iar apoi, după 1901, împreună cu Victor Onișor, ca principal organizator al Clubului Electoral Român Bistrița al Partidului Național Român. S-a remarcat
în calitate de secretar, apoi, de președinte (1901-1914), al Despărțământului Bistrița al „Astrei”. A organizat
printre numeroasele acțiuni culturale, adunările generale ale Societății pentru un Fond de Teatru Român, în
anul 190271 și „Astrei” în anul 1907 și a antrenat în această activitate și pe ceilalți membrii ai băncii „Coroana”.
La rândul său, protopopul Grigore Pletosu a fost extrem de activ, mai întâi, în conducerea Despărțământului „Astrei” din Năsăud și apoi, în aceea a Despărțământului Bistrița. Aproape toți membrii conducerii băncii
Corona” și funcționarii săi au fost activ implicați în procesul desăvârșirii Unirii, din lunile noiembrie-decembrie 1918; au fost aleși între membrii Consiliului Național comitatens, Gavril Tripon a fost președintele acestuia și ales delegat la Adunarea Națională de la Alba-Iulia72, alături de Grigore Pletosu.
De asemenea, Gavril Tripon a fost numit în anul 1919 prefect al județului Bistrița-Năsăud. În urma unor
denunțuri și calomnii neîntemeiate referitoare la deturnarea banilor publici, Gavril Tripon și Leon Scridon senior au fost cercetați, judecați și condamnați în vara anului 1919, dar apoi au fost achitați, deoarece acuzele nu

Vezi „Anuarul băncilor româneşti” VI-XX, Sibiu, 1904-1918.
Idem, VII, Sibiu, 1905, p. 55.
Idem, XI, Sibiu, 1909, p. 41.
Idem, XV, Sibiu, 1913, p. 53.
Idem, XVI, Sibiu, 1914, p. 55.
Vasile Netea, Istoria Memorandumului românilor din Transilvania şi Banat, Bucureşti, 1947, pp. 62, 64-65.
Viorel Rus, „Un eveniment cultural românesc în Bistrița anului 1902: Adunarea generală a Societății pentru crearea
unui Fond de Teatru Român”, în Convergențe etnoculturale. In honorem Micea Prahase, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012, pp.
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72 Iosif Uilăcan, Granița Culturală, Ed. „Nova Didactica”, Bistrița, 2008, p. 257.
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aveau nici o motivație reală73. E cert însă că acest episod scandalos l-a determinat să părăsească Partidul Național Român și să se orienteze spre Partidul Național Liberal, pe listele căruia a devenit deputat după 192274.
Implicarea în activitățile culturale bogate ale Reuniunii de cântări din Bistrița a lui Gavril Tripon, dar mai
ales a lui Emil Chiﬀa, care s-a afirmat ca un prolific și talentat poet local s-a manifestat prin prezența lor în cadrul seratelor literare, concertelor corale sau în reprezentațiile teatrale extrem de reușite și gustate de publicul
românesc bistrițean în anii de până la primul război mondial.
Întrucât unii din membrii marcanți, în principal, acționari ai conducerii băncii „Coroana”, ca medicul Alexandru Gherman (președintele Direcțiunii), Gavril Tripon (directorul băncii) și Iulian Pop, din motive profesionale sau politico-administrative, au părăsit Bistrița și s-au stabilit la Cluj încă din timpul anului 1919,
s-a adoptat hotărârea ca sediul și activitatea acesteia să fie mutate la Cluj. Astfel, din anul 1920 efectiv banca
„Coroana”, ca nouă instituție de credit românească clujeană și-a deschis un nou traseu istoric, determinat de
noua sa arie geografică de activitate, deșii liderii acesteia și-au păstrat funcțiile și în parte, rolul lor economico-financiar.
La rândul său, în anul 1922 și banca „Bistrițiana” și-a încetat activitatea de sine stătătoare și a devenit filiala Băncii pentru Industrie și Comerț din Cluj. Locul și rolul celor două instituții bancare românești bistrițene
a fost preluat din anul 1923 de către filiala băncii „Aurora” din Năsăud. În fruntea acesteia a fost numit Leon
Scridon senior, fost vice-președinte al băncii „Bistrițiana”, care a preluat o bună parte din clientela acesteia,
cât și a băncii „Coroana”, mutată anterior la Cluj.
Banca „Coroana”, în perioada bistrițeană (1903-1919) a avut, alături de banca „Bistrițiana” un periplu economico-financiar bogat și a ilustrat, pe de o parte, performanțele deosebite de management financiar a unei
părți din elitele românești locale, pe de altă parte, s-a remarcat prin sprijinul economic oferit sutelor și miilor
de proprietari funciari țărani care au reușit, în covârșitoarea lor majoritate, să-și amelioreze condițiile materiale prin creditele folosite spre modernizarea gospodăriilor, prin achiziții de unelte agricole, de noi rase de animale sau soiuri de cereale, sau prin extinderea proprietăților prin cumpărarea unor noi terenuri agro-silvice.
La rândul lor, elitele conducătoare și principalii acționari ai băncii „Coroana” și-au lărgit influența prin
contactele permanente cu numeroasa clientelă din zona județului și s-au implicat nu numai în procesul modernizării economiei rurale și orășenești, ci în acela al dezvoltării culturii și conștiinței civice și naționale a
românilor bistrițeni.

Aperçus de l’histoire de la banque « Coroana » de Bistrița (1903-1919)
(Résumé)
Dans l’élan de la vie économique des roumains transylvains, les institutions bancaires ont joué un rôle de
poids. A côté de la banque « Bistrițiana » à Bistrița, la banque « Coroana » s’est faite remarquer par son appui
économique oﬀert à des centaines et des milliers de propriétaires fonciers, qui ont réussi dans leur écrasante
majorité à améliorer leurs conditions matérielles par des crédits utilisés pour moderniser leur ménage, pour
l’achat des outils agricoles, des nouvelles races d’animaux ou nouvelles variétés des céréales, pour l’extension
de leurs propriétés agricoles ou forestières.
A leur tour, les membres de la direction et les principaux actionnaires de la banque « Coroana » ont élargie
leur influence par des contacts permanents avec la nombreuse clientèle du département participant non seulement au processus de la modernisation de l’économie rurale et urbaine, mais s’impliquant également dans le
développement de la culture et de la conscience civique des roumains de Bistrița.

73 Idem, „Leon Scridon”, în Convergențe etnoculturale….pp. 303.
74 Emil Precup, În amintirea lui Dr. Gavril Tripon, Tipografia „Diecezană”, Cluj, 1940, p. 9.
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Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921.
Cazul județului Bistrița-Năsăud
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I. Proiecția Consiliului Dirigent -1919.
Modernizarea Transilvaniei, prin reforme succesive, inițiate de despoți luminați, printre care Iosif al II-lea,
a avut ca rezultat o poziționare relativ egală a populațiilor de aici față sistemul administrativ. A fost favorizat
acest proces de suflul nou adus de Revoluția din 1848-1849, ca și de procesele declanșate de aceasta. Eliberarea de sarcini a pământului, care a devenit marfă a dus la nivelarea condițiilor sociale și economice pentru
mare parte a populației. Iar prin includerea provinciei – în urma Außgleich-ului din 1867 - în sistemul dualist
austro-ungar, a fost deschisă calea modernizării societății. Deși în plan politic și național românii au fost excluși de la sistemul decizional, modernizarea s-a făcut simțită în toate domeniile.
În acest cadru, prin reorganizarea administrativă din 1876, pe baza legii XXXIII, au fost create comitatele
moderne1.
Astfel, vechile comitate au fost divizate sau comasate și au apărut altele noi: Solnoc-Dăbâca, Turda-Arieș,
Turda-Mureș, Bistrița-Năsăud, Cojocna, Maramureș, Sătmar, Sălaj, Bihor, Arad, Alba de Jos, Hunedoara, Târnava Mare, Sibiu, Ciuc și Trei Scaune2. Această organizare administrativ-teritorială s-a menținut până în anul
1918.
Momentul 1918 a marcat începutul unui amplu proces de integrare a Transilvaniei - ca de altfel, și a celorlalte provincii românești, Basarabia și Bucovina – în sistemul organizatoric și instituțional al României
întregite.
Gestionarea tuturor acestor aspecte a fost delegată organismului creat în acest scop, Consiliul Dirigent.
Funcționarea acestuia între 1918-1920 a avut un efect benefic asupra procesului de racordare a provinciei la
noile realități.
Armonizarea prevederilor și reglementărilor legislative a determinat și instaurarea autorității statului român unitar pe întreg teritoriul revenit sub autoritatea guvernului de la București. Preluarea administrației, a altor instituiții publice nu s-a făcut linear și fără dificultăți. Vechii funcționari pe care evenimentele i-au surprins
în posturi invocau cutume de demult și onoarea unui jurământ depus față de o autoritate care nu mai exista.

1

2

O trecere în revistă a evoluției administrativ-teritoriale a Transilvaniei până în acest moment la I.S. Pușcariu,
Disertațiune despre împărțirea politică a Ardealului, Sabiiu, 1864; Vasile Meruțiu, Județele din Ardeal și din Maramureș până
în Banat. Evoluția teritorială, Cluj, 1929, pp. 1-18.
Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria județului Bistrița-Năsăud în documente și texte, Ed. Răsunetul, Bistrița, 2001, pp.
100-101.
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Pe de altă parte, era necesară o remodelare a tuturor formelor organizatorice și instituționale, în acord cu
principiile de guvernare a noului stat. O vastă operă legislativă a fost începută în toate domeniile, cu scopul
final de a crea un cadru unitar de dezvoltare pentru cei „strânși” laolaltă în cadrul unui stat care-și dublase
populația și care trebuia să asigure un sistem instituțional diferit față de cel pe care-l prelua.
Pentru domeniul administrației a fost creat un organism instituțional care să asigure atât derularea procesului integrator, cât și eventuale propuneri în domeniu, Direcția Ținuturilor Alipite și Unificării Administrative.
Era necesar acest proces și prin prisma noilor tendințe care urmau să fie aplicate în practică de guvernanți.
Ideea de bază era aceea ca noua organizare administrativă și instituțiile chemate să o aplice trebuiau să țină
cont de faptul că se urmărea prin aceasta delimitarea teritoriului în unități administrative, pentru stabilirea în
acestea a organelor statului, în scopul realizării sarcinilor locale și a celor generale, în mod unitar și eficient,
pe întregul stat nou creat.
În acest proces, treptat, atribuțiile organismelor teritoriale locale au fost preluate de către autoritățile centrale3.
În plan legislativ, primele măsuri în Transilvania au fost luate de Consiliul Dirigent. Prin Decretul Nr. I s-a
asigurat funcționarea în mod provizoriu a serviciilor publice, aplicarea legilor și a fost reglementată utilizarea
limbilor4; prin Decretul Nr. II, a fost reglementată funcționarea în mod provizoriu (s.n.) a serviciilor administrative5. Decretul Nr. IV a stabilit acomodarea denumirilor vechi din administrație cu noile realități. Potrivit
acestui act normativ, vechea formă administrativă, vármegye=comitatul a fost înlocuită cu cea care exista deja
în Regatul României, reprezentată prin județ; járás=cercul a fost înlocuit cu plasa; főispán=comite suprem, cu
aceea de prefect; alispán=vice-comite, cu cea de subprefect6. Drept urmare, denumirea de comitat a fost înlocuită peste tot cu acea de județ, dar numai ca denumire, pentru că teritorial și structural, județele au rămas
neschimbate până în anul19257.
Structura administrativă a fost cuprinsă în textul Decretului Nr. XVI care, deși reglementa circumscripțiile
electorale, prezenta și radiografia organizării administrative8.
Concomitent, același organism a solicitat opinii ale instituțiilor administrative, juridice și a unor personalități relevante pentru un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a Transilvaniei, în cadrele noului
stat unitar român. Răspunsurile pentru zona județului Bistrița-Năsăud ne introduc în mentalul atitudinal al
unui teritoriu definit prin conviețuirea mai multor grupuri etnice, cu interese specifice și atitudini relevante.
Sunt definite în acestea atât poziția noilor autorități românești, cât și atitudinea conservativă a maghiarilor
și sașilor. Și unii, și alții, evocau – sigur, din perspective diferite, trecutul – și proiectau viitorul prin oglinda
propriilor interese, într-o perioadă de reașezare și redefinire a realităților transilvănene.
II. Proiectul Comisiei Centrale pentru o nouă împărțire a României în județe -1921.
Asumându-și și opiniile din anul 1919, în paralel, autoritățile centrale au căutat să realizeze în mod unitar
organizarea administrativă a teritoriului. În acest scop, în anul 1920 s-a instituit pe lângă Ministerul de Interne

3
4
5
6
7

8

În anul 1922 a fost desființat Directoratul General de Interne de la Cluj și atribuțiile au fost preluate în totalitate de
Ministerul de Interne de la București.
„Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent”, nr. 6, 14/27 ianuarie 1919, pp. 55-56.
Ibidem, pp. 56-58.
Dezbaterile Senatului, 1925, Ședința din 22 martie 1925, pp. 711-776; textul decretului în „Gazeta Oficială a Consiliului
Dirigent”, nr. 10, 30 ianuarie/12 februarie 1919, pp. 102-103.
Județul Bistrița-Năsăud era împărțit în cele 4 cercuri, fixate în anul 1883 și redenumite, după 1918, plase: Năsăud,
Rodna-Veche, Iad (Livezile), Beșineu (Viișoara); apud. Ioan Bâca, Adrian Onofreiu, „Evoluția administrativ-teritorială
a județului Bistrița-Năsăud”, în „Revista Bistriței”, XX, 2006, pp. 357-359.
„Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent”, nr. 54, 13 septembrie 1919, pp. 539-540. Vezi și Gheorghe Iancu, Contribuția
Consiliului Dirigent la consolidarea statului național unitar român (1918-1920), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 166. De
altfel, organismul a solicitat încă prin circulara din 10 martie 1919 propuneri pentru o nouă rearondare administrativă
a Transilvaniei „având în vedere că împărțirea circumscripțiilor administrative/judiciare/electorale nu corespund
nici intereselor adevărate ale unei administrații moderne, nici intereselor populațiunii, Consiliul Dirigent, în timpul
cel mai apropiat, va modifica aceste circumscripții. Pentru a putea ține seama de dorințele celor interesați, prefecții
comitatelor/județelor vor face o anchetă împreună cu factorii competenți din circumscripția lor, ca să studieze
chestiunea și să facă propuneri precise și motivate; „Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent”, nr. 5, 5/18 ianuarie 1919,
pp. 36-37.
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Comisiunea pentru studiul unei noi arondări a județelor României, care a elaborat două proiecte de împărțire administrativă: pe județe mari, acțiune care necesita comasarea unor județe, și pe județe mijlocii, fapt care
presupunea comasarea județelor mai mici, reajustarea județelor mai mari etc. Întrucât prima variantă a atras
numeroase proteste s-a optat pentru cea de-a doua, cu județe mijlocii ca întindere și număr de locuitori9.
La baza operațiunii de reorganizare administrativă a țării au stat câteva neajunsuri care caracterizau etapa
anterioară. Printre ele erau identificate diferențele de suprafață dintre județe, diferențele dintre numărul de
locuitori și suprafața unor județe, gradul slab de dezvoltare a căilor de comunicație în anumite județe, forma
îngustă și lungă a unor județe (Suceava, Tecuci, Cahul, Cojocna etc.), ca și poziția excentrică a unor reședințe
de județ, fapt care impunea distanțe mari de parcurs. În consecință, pentru o împărțire administrativă eficientă se impunea luarea în considerare a unor criterii de ordin geografic (suprafață, configurația reliefului),
economic (resurse naturale, grad de dezvoltare) și social-istoric (necesitățile populației, tradiții).
Potrivit lucrărilor comisiei, proiectul de împărțire administrativă a României definea mai multe entități
teritoriale și administrative. În primul rând, s-a adoptat modelul județelor mijlocii, deoarece „descentralizarea reală jos, presupune o concentrare de atenție sus”; au fost propuse 48 de județe „mai rotunjite decât cele
vechi”. Structura următoare era reprezentată de regiune, concept introdus acum pentru prima dată. La baza
creionării acestora a stat structura organizatorică a corpurilor de armată, iar organizarea lor era văzută ca „un
punct de plecare pentru o descentralizare de un grad superior județelor, potrivit cu nevoile economice, culturale și așteptata refacere a țării”10.
Proiectul a fost înaintat „prefecților de județe din toată Țara și subprefecților de județe din Ardeal, Banat
și Țările Ungurene”, cu rugămintea de a fi studiat amănunțit „în ceea ce privește județul D-vs. și să referiți”.
Avem necesitate în special – continua adresa - să cunoaștem dacă din punctul de vedere al circulațiunii
obicinuite a locuitorilor și intereselor economice, comunele nu au fost tăiate de centrele în raza de atracție a
cărora se aflau.
De asemenea, vă rog să studiați ce împărțire a județului în plăși o socotiți mai propice pentru satisfacerea
intereselor locuitorilor și ale administrației și să ne faceți propunerile D-vs.
Pentru ca studiul D-vs. să prezinte toate garanțiile ce comportă importanța lucrării, vă rugăm să luați avizul corpurilor constituite (consilii județene, cameră de comerț).
Numărul viitor din „Buletinul Oficial” al ministerului va avea ca supliment această lucrare, astfel că veți
avea la dispoziție numărul necesar de exemplare”11.
Proiectul a fost supus dezbaterii în corpurile legiuitoare ale României întregite în timpul guvernării Partidului Poporului (13 martie 1920-13 decembrie 1921), sub președinția Prim-ministrului G-ral. Alexandru Averescu – ministru și la Interne (13 martie-13 iunie 1920) – și a mandatului la același minister a lui Constantin
Argetoianu (13 iunie 1920-13 decembrie 1921).
Din cadrul general al principiilor doctrinare enunțate s-a trecut în acela al dezbaterilor din parlament. Aici
a fost propus Adunării Deputaților proiectul în sesiunea ordinară din martie 1921. De la această cameră a trecut în dezbaterile celei superioare, Senatul, în sesiunea ordinară prelungită din iunie 1921.

Vasile Meruțiu, op. cit., pp. 191-199. Ministerul de Interne a solicitat concursul prefecților pentru a trimite „orice
lucrare de seamă ce aveți în arhiva D-vs. sau tipărită, asupra circumscripției teritoriale a județului; în același timp,
rog comunicați-ne orice observațiune a-ți socoti ca demne de luat în seamă în eventuala modificare a circumscripției
județului; Serviciul județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d.
125/1921, f. 57, în continuare, A.N.B-N, fond….d….
10 „Proiect pentru o nouă împărțire a României în județe”, în „Buletinul Oficial al Ministerului de Interne”, Suplimentul
nr. 2, București, 1921, p. 3. Dezbaterile referitoare la acest proiect au atras și atenția presei locale. Preluând propunerea
pentru noul județ, presa din Bistrița arăta că „țara întreagă va fi împărțită în 48 de județe. Ardealul cu părțile ungurene
va forma 16 județe. Județului nostru i se vor alipi Maramureșul și plasa Beclean și o plasă din județul Cojocna”.
Capitala județului, „deși Bistrița avea o poziție cam excentrică, iar Năsăudul, nici n-are clădiri potrivite, nici n-are unde
să se dezvolte o capitală pentru un județ de 385.000 locuitori. Prin urmare – concluziona presa – n-ai de unde alege și
rămânem în Bistrița”; apud. „Gazeta Bistriții”, Bistrița, anul I; nr. 9, 19 martie 1921, p. 3. Ulterior, această variantă a fost
abandonată pentru aceea în care Maramureșul urma să rămână județ de sine stătător, iar județul proiectat, întregit cu
plasele Beclean și Teaca, urma să poarte denumirea de Năsăud; Ibidem, nr. 11, 16 aprilie 1921, p. 2.
11 A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 1. Vezi și Adrian Onofreiu, „Un proiect de
„Regionalizare” din anul 1921”, în „Anuarul Arhivelor Mureșene”, serie nouă, nr. II, (VI), Târgu-Mureș, 2013, pp.
185-214 Idem, „Un proiect de regionalizare administrativă din anul 1921. Cazul plasei Rodna”, în „Cetatea Rodnei”,
Rodna, XI, nr. 22, aprilie 2014, pp. 5-9.
9
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În ședința din 26 iunie 1921 a fost prezentată expunerea de motive la proiectul noii legi administrative de
către chiar inițiator, ministru de Interne Constantin Argetoianu.
Motivația principală care a determinat acest demers era aceea că, în momentul întregirii statului, exista
un mozaic de legiuiri administrative, care însemnau aproape tot atâtea sisteme de organizare, care nu aveau
multe puncte comune, deoarece erau izvorâte din concepția de organizare a unor state cu totul diferite unele
de altele. Iar ideea de bază a noii reglementări era aceea ca „fără a rupe cu trecutul, adică fără a inaugura la un
moment dat forme administrative cu totul noi, să dea o astfel de organizare locuitorilor unui stat, încât să le
asigure dezvoltarea cea mai prosperă, la care ei au dreptul să aspire de pe urma vieții colective”12.
Între unitățile administrative enumerate în proiectul de lege se aflau – de jos în sus – comuna, plasa, județul, municipiul și regiunea.
Regiunea era prezentată ca alcătuită din mai multe județe, superioară județului și mai potrivită pentru a întreține legături directe cu centrul. Pentru conducerea acestei noi entități administrative legiuitorul propunea
un consiliu regional, alcătuit, pe lângă membrii de drept, din delegați ai consiliilor județene și municipiului,
care intră în cuprinsul regiunii. Consiliul era condus de un președinte ales, delibera și decidea în problemele
de interes regional.
Puterea executivă în regiune era reprezentată de președintele acesteia, numit prin decret-regal, la recomandarea Consiliului de Miniștri. El era agentul executor al deciziilor consiliului și a bugetului13.
În textul propus de guvern și dezbătut în senat, motivația creării regiunii era prezentată cu argumentația
de a „deconcentra unele atribuțiuni executate de puterea centrală și a înlesni aplicarea legilor, având de obiect
serviciile administrative și serviciile de igienă, asistență și prevedere socială, precum și pentru a da o mai
mare impulsiune și dezvoltare intereselor locale de ordin economic și cultural, interese cate trec peste limitele
teritoriale ale județului”14.
Membrii consiliului regional erau de două categorii: delegați de consiliile județene și de drept. Între membrii de drept erau cuprinși înalți funcționari reprezentanți ai ministerelor în regiune, câte un delegat al fiecărei
instituții de stat cu sediul în reședința regiunii. Reprezentantul puterii executive în regiune era președintele
regiunii, numit prin decret-regal, de preferință dintre foștii miniștri sau subsecretari de stat, foști președinți
sau vice-președinți ai corpurilor legiuitoare, foștii secretari generali de ministere, inspectori generali administrativi, directori generali din ministere., foști prefecți, ofițeri în retragere cu gradul de general.
Atribuțiile consiliului regional se refereau la înființarea de școli, asigurarea de burse școlare, înființarea
de întreprinderi industriale de tot felul, organizarea de birouri de informații economice, asigurarea asistenței
medicale și sociale pentru cei cu deficiențe fizice, organizarea exploatării forței hidraulice, a transporturilor
auto și pe calea ferată, a transportului și distribuției energiei electrice, împăduririlor de interes național, creșterea și dezvoltarea raselor de animale pentru munca câmpului, întocmirea de regulamente pentru organizarea serviciilor lor interioare. Avea și dreptul de avizare asupra dorințelor exprimate de consiliile județene
componente15.
Concluzia inițiatorului a fost exprimată în formula „cine zice descentralizare, zice descentralizarea întregii
vieți politice și sociale”, iar urmarea era aceea că „este evident că o dată regiunea constituită, odată județul cel
nou determinat, o dată comuna așezată în adevărata ei autonomie locală, toate celelalte departamente vor trebui
să-și revadă legile lor de organizare și, afară de Ministerul de Răsboi, toate celelalte departamente vor trebui să-și facă
legi de descentralizare și vor trebui să-și facă organe regionale și județene în legătură cu această lege (s.n.)”16.

12 Dezbaterile Senatului, ședința din 26 iunie 1921, p. 2.132.
13 Inițiatorul încheia cu argumentarea proiectului prin faptul că „el înfățișează cred, un sistem bun de organizare

administrativă, pentru că la construirea lui am ținut seamă nu numai de cerințele doctrinei în materie de drept
administrativ, ci și de tradițiunile poporului nostru, de așezămintele care intraseră în obiceiurile lui și de tot ceea ce
am găsit bun în legislațiunile străine aplicate în noile teritorii românești”; Ibidem, p. 2.135.
14 Ibidem, p. 2.100.
15 Ibidem, pp. 2.100-2.102. Au fost însă și opinii contrarii, între care cea a senatorului Gh. Bogdan-Duică. Acesta sublinia
că „de la județ, te duci până la președintele regiunii, ca apoi, să ajungi la ministru. Sunt atribuții date prin lege
regiunilor, care fi putut să fie date, în parte, fiecărui județ. Cu alte cuvinte, atribuțiunile care ar fi putut fi îndeplinite
de fiecare județ în parte, trec acum în sarcina regiunii. Asupra ei trec, prin urmare, atribuțiunile tuturor județelor care
alcătuiesc acea regiune”; Ibidem, p. 2.146. În răspunsul său, inițiatorul, Argetoianu arăta că județul și comuna sunt inele
de descentralizare, pe când plasa și regiunea, erau organe de desconcentrare; Ibidem, p. 2.373.
16 Ibidem, p. 2.374.
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Deși a fost votat de Camera Deputaților, proiectul nu a ajuns să devină lege, datorită faptului că inițiatorul
a demisionat. Totuși, a servit de bază pentru viitoarele legiferări în domeniul administrativ17.
Pentru a aplica în practică noile prevederi, Ministerul de Interne a conturat o nouă „hartă” administrativă
a României întregite, care cuprindea 9 regiuni. În cadrul acestora, sunt descrise în amănunt noile teritorii administrative.
Partea de creionare a noii împărțiri administrativ-teritoriale a României întregite s-a înscris în aceste coordonate generale. Interesante au fost însă opiniile de la nivelurile inferioare, reprezentate de județe, plase,
localități și diverse grupuri de indivizi, cu un statut social care-i îndreptățea să-și exprime părerea.
Pornind de la proiectul inițiat de Ministerul de Interne, și în cadrul județului Bistrița-Năsăud au fost exprimate astfel de opinii. Ele pot fi sintetizate pe mai multe paliere. Primul dintre acestea se referea la opiniile
oamenilor din administrație, de la nivelul de conducere al plaselor - preturile - și a unor localități. Prin glasul
funcționarilor acestor instituții, suntem transpuși într-o lume care era tributară încă cutumelor din trecut și
care încerca să conserve cât mai mult din vechile „privilegii” ale autonomiei locale. Nu a fost întâmplător
acest fapt, deoarece și structura administrativă definea două zone clare conturate în evoluția istorică: pe de o
parte, zona locuită majoritar de populația românească, din plasele Năsăud și Rodna-Veche, pe de altă parte,
un teritoriu în care amestecul diverselor etnii: români, maghiari, sași era reprezentat de localitățile din plasele Iad și Beșienu. O opinie separată a fost cea a conducerii reședinței județului, orașul Bistrița. Deși admitea
necesitatea încadrării în cadrele noului stat român, poziția administrației orașului Bistrița exprima dorința
de a conserva autoguvernarea la nivelul comunității locale18 și pretindea dreptul de a-și păstra în continuare
statutul de reședință a noii entități administrativ-teritoriale.
Un alt palier al dezbaterilor a fost cel de la nivelul diferitelor organizații și asociații, ca și acela al persoanelor publice cu notorietate. Aici, expresia sentimentului de frustrare pentru statutul din trecut, sau dobândirea
unuia nou, în condițiile de după 1918, și-a aflat expresia în adevărate radiografii, în care nu de multe ori,
poziția pătimașă a luat locul analizei obiective. Nu surprind, de aceea, poziționările în funcție de numărul și
etnia populației dintr-o anumită zonă, invocarea tradițiilor din trecut și perspectiva conservării a cât mai mult
din acestea.
Apoi, dorința de a reprezenta o poziție mai importantă în viitoarea arhitectură administrativ-teritorială
a țării a determinat afișarea unor păreri conform cărora viitorul județ trebuia să fie mai extins din punct de
vedere teritorial, cel puțin prin includerea zonelor Teaca-Lechința și Beclean.
Pozițiile centrifuge, manifeste în opiniile unor reprezentanți ai diferitelor comunități etnice au ajuns să
susțină inclusiv „federalizarea” administrativă pe criteriul etnic, prin constituirea a două entități administrative distincte, Bistrița și Năsăud. Pe de altă parte, este interesant că majoritatea opiniilor au respins ideea creării
unui mare județ, rezultat din unirea celor două existente, Maramureș și Năsăud, o imposibilitate determinată
în primul rând, de condițiile de relief, definite aici de catena nord-estică a Munților Carpați.
În privința mecanismului de funcționare administrativ, toate opiniile încercau să conveargă spre necesitatea simplificării acestui mecanism, prin instituții proprii, locale și al apropierii de beneficiarii lui, locuitorii.
Toate opiniile datorate nivelului administrativ se regăsesc în sinteza din memoriul înaintat de prefectură
Ministerului de Interne de la București.
Voit sau nu, cu adeziune plenară sau rezistență tacită, și județul Bistrița-Năsăud s-a înscris în traiectul de
integrare și uniformizare administrativă a României întregite.
Documentele care urmează ne oferă imaginea lumii din această zonă, atunci când „se năștea” statutul român de la sfârșitul primei conflagrații mondiale. Ele exprimă, prin conținutul lor, în două momente diferite,
1919 și 1921 - trăsătura care marcase evoluția de-a lungul veacurilor și care încă a avut resurse benefice de
dezvoltare în condițiile din perioada interbelică, aceea a unui spațiu complementar, reprezentat de conviețuirea românilor, maghiarilor și sașilor. Modelul s-a constituit într-un reper și mai este căutat, din păcate, doar

17 „Proiectul meu de lege administrativă, votat numai de Cameră (am demisionat înainte de a-l putea trece prin Senat)

a servit de bază legilor posterioare promulgate de liberali, de țărăniști și de Călinescu sub dictatura Regelui Carol al
II-lea; apud. Constantin Argetoianu, Memorii, vol. VI, partea VI (1919-1922), Ed. Machiaveli, București, 1996, p. 236.
18 Cu titlu de exemplu menționăm doar faptul că până în anul 1924, protocoale de ședințe ale comunității orășenești au
fost redactate exclusiv în limba germană, în anul 1924-1925, bilingv, în germană și română și abia din anul 1925, numai
în limba română.
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din punct de vedere al cercetării istorice și, din ce în ce mai puțin, al aplicării practice, confirmând aserțiunea
că și aici, „istoria nu face pași înapoi”.
Documentele au fost ordonate cronologic, în prima secțiune, cele din anul 1921, în cea de a doua, cele din
1919 și numerotate începând cu numărul 1, în continuare, în cadrul fiecărei secțiuni.. La sfârșitul fiecăruia, s-a
plasat trimiterea la locul de păstrare, pentru a putea fi ușor identificate. Am adaptat – fără a diminua savoarea
limbajului – exprimarea la cerințele actuale și am intervenit în note de subsol, pentru a lărgi aria informațiilor
și mai ales, pentru actualizarea denumirii localităților.
Secțiunea I.
Proiectul Comisiei Centrale pentru o nouă împărțire a României în județe - 1921
I. Proiect pentru o nouă împărțire a României în județe
1. Necesitatea unei noi împărțiri
Dacă le comparăm între ele, județele României prezintă mari anomalii.
a) Nepotriviri ca suprafață.
Cu privire la întindere, unele sunt din cale afară de mici. Din Hotin ai croi peste 3 județe cât vecinul său
Zastava; Romanul intră de 4 ori în Ialomița; Brașovul, de 6 ori în Hunedoara, iar Bihorul, Aradul, și Caraș-Severinul întrec de 2-9 ori pe cele mai multe dintre județele Ardealului, fără să găsești vreo justificare în condițiunile geografice sau în niscaiva interese economice ori administrative.
b) Nepotriviri ca populație.
Tot așa de mare este lipsa de proporție și în ceea ce privește numărul locuitorilor.
Împărțind la cele 76 de județe de astăzi populația întregii țări (vreo 17 milioane de locuitori), ar veni cam
223.000 de suflete pe județ.
În realitate, dintre cele 11 județe ale Bucovinei, nici unul nu atinge măcar jumătatea mijlociei, iar Văscăuții
e de 4 ori mai prejos de mijlocie. În restul țării mai sunt apoi 33 de județe sub medie, abia 16 o întrec cu puțin,
și numai 9 județe o depășesc cu vreo 100.000 de locuitori.
Din această nepotrivire urmează că sarcina prefecților și a celorlalte organe administrative e cât se poate
de neegală.
De pildă, se cere prefectului din Bihor sau Caraș-Severin să administreze o populație de peste 450.000 de
suflete, risipite pe o întindere de peste 10.000-11.000 km2, pe când cel din Coțman are în grija lui o populație
de 10 ori mai mică, adică un număr de suflete care ar încăpea foarte bine într-un orășel mijlociu, condus de un
primar.
c) Nepotriviri ca înlesniri de comunicație.
Ar fi de așteptat ca județele cele mai mari să fie acolo unde sunt multe șosele și drumuri de fier; iar unde
acestea lipsesc, județele să fie mai mici, pentru ca prefectul să le poată cerceta cu înlesnire.
Vedem, tocmai dimpotrivă, între Prut și Nistru, unde sunt puține căi ferate, iar șosele, mai deloc, județele
sunt foarte mari; din contră, în Bucovina, unde drumurile sunt bune și dese, sunt foarte mici. După măsura
celor din Bucovina, Basarabia ar trebui să aibă vreo 50 de județe, nu 9, cum are azi.
d) Anomalii de formă.
Unele județe sunt foarte înguste (Suceava, Tecuci, Cahul, Cojocna etc.), de 4 ori mai lungi, decât late.
Un locuitor din capătul laturei lungi trebuie să facă un drum cu mult mai ocolit decât cel așezat aproape la
mijlocul laturei respective (presupunând că și capitala e în centru, ceea ce nu e întotdeauna cazul).
e) Excentricitatea capitalelor.
În loc să fie cât mai aproape de mijloc, unde capitalele sunt așezate la margine, așa că vine peste mână
locuitorilor din marginea opusă a județului să meargă până la orașul capitală. E nedrept și negospodăresc să
silești pe un sătean de la răsărit de Pitești să se suie tocmai la Câmpulung, când Piteștii sunt la o palmă de loc;
iar pe altul, care zărește peste Olt orașul Râmnicu-Vâlcei, să facă un drum lung, ca să ajungă tocmai la Pitești.
De aceea, vedem că sătenii dintre Topolog și Olt trec mai degrabă apa în județul Vâlcea, apoi iau trenul și trec
Oltul îndărăt, străbătând trei județe până să ajungă la Pitești, capitala lor!
E firesc deci ca acum, când țara s-a întregit, să ținem seamă cât se poate mai mult de nevoile vieții de toate
zilele, atât din punct de vedere administrativ, cât și economic.
Gândul acesta e împărtășit de toți.
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Dovadă că, îndată după Unire, Consiliul Dirigent a și început a lua măsuri pentru a schimba hotarele județelor, iar rapoartele sosite din multe părți ale țării cer modificări care merg până la prefacerea totală a unor
județe. Cât privește Vechiul Regat, lucrarea de a împărți din nou județele se începuse încă înainte de război.
Așa dar, nu mai e nimeni care să mai îndrăznească a susține anomaliile de până azi.
2. Punctul de plecare pentru o nouă împărțire.
O împărțire ideală a țării ar cere ca circumscripțiile teritoriale să fie cât mai apropiate ca întindere și număr
de locuitori. Dar așa ceva este cu neputință. Hotarele județelor n-au să asculte de nevoile simetriei, ci de trebuințele oamenilor.
A) Ținând seama de această considerație, n-am putut lua ca punct de plecare județele mici, pentru următoarele motive:
1. Mijloacele lor bănești sunt prea mici pentru ca să se poată ajuta cum trebuie nevoile locale.
2. Cheltuielile lor sunt proporțional prea mari, deoarece au și ele nevoie de prefect și alte aparate administrative, ca și județe mari.
3. Dacă am lua ca unitate de măsură județul mic, ar urma să micșorăm județele mari, dându-le și lor neajunsurile celor mici.
4. În sfârșit, înmulțirea drumurilor, sporirea podurilor, șoselelor, a căilor ferate, telefoanelor și telegrafelor
(care lipseau pe vremea când s-au croit județele actuale) înlesnește lipirea la un loc a județelor prea mici, făcând cu putință privegherea unui ținut mai întins decât acum jumătate de veac.
B) Nu ne-am putu opri nici la județele mijlocii, pentru aceleași motive. În cazul județelor mici ar trebui țării
noastre vreo 340 de prefecți. Iar cu cele mijlocii, vreo 170 – ceea ce este enorm.
C) Nu mai rămânea, așadar, decât să ne oprim la județe apropiate de mijlocia celor mari. Căutând această
mijlocire, am găsit că variază cam între 3 și 400.000 de locuitori.
Dacă am urma pilda statelor cu organizație mai asemănătoare cu a noastră (Franța și Italia) ar trebui să
croim județe cu o populație și mai mare. Dar pentru un moment, socotim că țara noastră se poate mulțumi
și cu această medie cât mai modestă. Ea corespunde și intereselor superioare ale armatei și va înlesni în chip
apreciabil dezvoltarea vieții publice atât din punct de vedere administrativ, cât și economic și cultural.
În adevăr, mărind județele, înlesnim o reală descentralizare administrativă. Alături de comună, care e azi slabă
în toate privirile, și în locul plășii, care e azi tot așa de slăbănoagă, adevărata celulă puternică a Statului va fi
plasa autonomă, unde comunele vor găsi dezlegare grabnică și deplină a tuturor nevoilor de primă instanță.
Această plasă va avea concentrate la un loc toate organele esențiale: va fi o miniatură de guvern, condus de
capul plășii și controlat de prefect. Așadar, capul județului va priveghea, nu atât comunele, cât mai ales organele din capul plășilor, căpătând astfel un rol superior celui de azi.
Județul trebuie să fie deci, mai mare, deoarece descentralizarea reală jos, presupune o concentrare de atenție sus, ceea ce reclamă personalități administrative cu însușiri deosebite, care nu se poate găsi tocmai ușor.
Plecând de la aceste temeiuri, ținând socoteală de condițiile geografice, de căile de comunicație și de nevoile populației, după cum e despărțită prin munți, dealuri, ape etc., ținând seamă de considerații istorice, când
ele nu atingeau nevoile economice și administrative, am dobândit 48 de județe – mai firesc rotunjite decât cele
vechi. Lucrând astfel, am urmat și dorinței locuitorilor care au înaintat petiții și memorii, cerând înlăturarea
hotarelor supărătoare.
3. Regiuni.
Nici o măsură de administrație: nici militară, nici administrativă, școlară, bisericească, judecătorească, sanitară, silvică etc., nu se mulțumește cu județul ca unitatea cea mai înaltă, ci a împărțit țara în regiuni, circumscripții, eparhii, corpuri de armată, inspecții, fără ca un minister să ține seama de celelalte.
Evident, aceasta e o pagubă, deoarece unele interese se suprapun, iar gruparea în regiuni deosebite îngreuiază și încurcă administrația.
De aceea, fără să ne gândim a ajunge la o uniformizare artificială, am văzut că grupând județele în regiuni
mai întinse, rezultă următoarea împărțire, care corespunde cu corpurile de armată și ar putea sluji ca punct
de plecare pentru o descentralizare de un grad superior județelor, potrivit cu nevoile economice, culturale și
așteptata refacere a țării.
Mijlocul țării, cuprins în inelul munților, e regiunea I.
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Clina munților spre Tisa și șesul Tisei se împarte în două regiuni aproape deopotrivă (II și III).
Valea Oltului de jos, pe amândouă malurile, cuprinde regiunea IV.
Regiunea V se întinde în bazinul Argeșului.
A VI regiune cuprinde toată Dunărea de jos (cu Siretul de jos și Dobrogea).
A VII și VIII își împart Moldova dintre Siret și Nistru în două mari ținuturi (aducând aminte Țara de sus
și Țara de jos).
În sfârșit, a IX cuprinde valea Siretului până la Ceremuș, închizând astfel inelul.
În marginile unor astfel de ținuturi mai mari, populația fiecărui colț de țară ar putea avea o reală libertate
de mișcare, rămânând numai chestiile mai generale ale Statului pe seama inițiativei guvernului central.
4. Executarea lucrărilor.
La executarea lucrărilor s-a folosit următorul material:
1. Statistici:
a) Anuarul statistic al României1912;
b) Statistica austro-ungară, 1910;
c) Numărătoarea contribuabililor din Basarabia, 1920. Pentru aflarea numărului locuitorilor s-a înmulțit cu
5 cifra contribuabililor.
Nefiind probabil vreun spor de populație din cauza marii mortalități a anilor de război și molimă, în calcule s-au păstrat datele din 1912 și 1910.
2. Hărți:
a) Hărțile vechi din colecția sem. de geografie a Universității din București și Cluj. Hărțile fostelor județe19
din Transilvania.
3. Informațiile verbale sau scrise venite din țară prin intermediul localnicilor cu experiență administrativă (doctori,
ingineri, revizori școlari) sau al prefecturilor.
Președintele comisiunii, S. MEHEDINȚI.
Membrii: A. Crăsnaru, Prof. V. Meruțiu, Colonel Linteș, Colonel A. Vasilescu, Al. Grigorescu.
Secretar, Vintilă Mihăilescu.
II. TABLOU20
de numele populația și capitala noilor județe grupate pe regiuni
(Populația după statistica din 1910 și 1912)
No.

Numele județului

Populația în mii
Județul

Orașul scos din calculul județului

Capitala

REGIUNEA I
1 Hunedoara
2. Sibiu
3. Bârsei

281
220
255

33
41

4. Oltul de Sus

252

-

244
250
262
1836

25
99

5. Târnavele
6. Alba
7. Mureș
Totaluri
Total regiune
8.
9.
10.
11.
12.

Maramureș-Năsăud
Dobâca
Cojocna
Sătmar
Sălaju

Deva
Sibiu
Brașov
Sereda Ciucului*
(Miercurea-Ciuc.)
Blaj
Alba-Iulia
Târgul-Mureșului
1863

384
231
255
274
268

REGIUNEA II
61
34
-

19 Formulare greșită; corect, era vorba de fostele comitate de până la 1918.
20 Proiect pentru o nouă împărțire a României în județe…..p. 5.
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Năsăud sau Bistrița
Dej
Cluj
Sătmar
Zălău sau Șimleu

No.

Numele județului

13. Bihor
Totaluri
Total regiune

Populația în mii
Județul
437
1.849

14. Arad
15. Timiș-Torontal
16. Caraș-Severin
17. Mehedinți
Totaluri
Total regiune

394
388
394
320
1.505

18. Gorj
19. Dolj
20. Oltul de Jos
21. Vâlcea
22. Argeș
23. Teleorman
Totaluri
Total regiune

255
336
368
300
335
312
2.006

24. Vlașca
25. Dâmbovița
26. Prahova
27. Ilfov
Totaluri
Total regiune

259
280
403
377
1.319

28. Ialomița
29. Constanța
30. Gurile Dunărei
31. Brăila
32. Buzău
33. Putna
34. Covurlui
Totaluri
Total regiune

338
306
311
250
370
296
339
2.210

35. Cetatea Albă
36. Tighina
37. Bârlad
38. Lăpușna
Totaluri
Total regiune

353
343
372
275
1.343

39. Orhei
40. Iași
41. Botoșani
42. Hotin
Totaluri
Total regiune

307
305
334
447
1.864

44. Cernăuți
45. Rădăuți
46. Suceava
47. Bistriței
48. Bacău
Totaluri
Total regiune

295
325
295
323
307
1.584

Orașul scos din calculul județului
64
159
1.998
REGIUNEA III
63
72
135
1.640
REGIUNEA IV
59
59
2.065
REGIUNEA V
341
341
1.660
REGIUNEA VI
2.210
REGIUNEA VII
150
150
1.493
REGIUNEA VIII
76
76
1.944
REGIUNEA IX
87
87
1.635
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Capitala
Oradea Mare

Arad
Timișoara
Lugoj
T. Severin

T-Jiu
Craiova
Slatina
R. Vâlcea
Pitești
Roșiori sau T. Măgurele

Giurgiu sau Vide
Târgoviște
Ploiești
București

Călărași
Constanța
Tulcea sau Izmail
Brăila
Băzău
Focșani
Galați

Cetatea Albă
Tighina sau Taraclin
Vaslui
Chișinău

Orhei
Iași
Botoșani
Lipcani sau Hotin

Cernăuți
Rădăuți
Suceava
Piatra
Bacău

III. ALCĂTUIREA JUDEȚELOR21
REGIUNEA II
8. Județul Maramureș-Năsăud
Va fi alcătuit din:
1. Actualul județ Maramureș
2. Județul Bistrița-Năsăud, cu următoarele adaosuri:
a) Actualul județ Bistrița-Năsăud
b) Plasa Beclean (județul Dobâca)
c) 23 sate din plășile Ormeniș și Teaca (județul Cojocna) până la o
linie dusă pe la apus de Budatelec22, Visuia, sud de Uilac23, Orosfaia, Ocna24,
Băița, răsărit de Uifalău25, Login și Uila

200.000
127.843
37.232

Total

19.431
384.506

Capitala: Năsăud sau Bistrița.
2.
Onoratei Subprefecturi,
Bistrița
Din gazete am primit informațiuni că Direcțiunea teritoriilor alipită în Ministerul de Interne, a început
pertractarea și studierea proiectului împărțirii noi a județelor României cu factori competenți și s-a îndreptat
către prefecturi și subprefecturi, să-i exprime dezideratele. Cauza fiind de o importanță covârșitoare, dați-ne
voie, ca în numele populațiunii săsești a județului nostru, să fie permis a ne da și noi părerea.
După proiectul elaborat județul Maramureș-Năsăud ar cuprinde următoarele părți:
Județul Maramureș și județul Bistrița-Năsăud în întregimea lor de astăzi plasa Beclean,din județul Solonoc-Dobâca și 23 de comune din plasa Teaca și Ormeniș.
Această împărțire însă nu corespunde nici intereselor locale, nici intereselor statului și anume, din următoarele motive:
Unirea județelor Maramureș și Bistrița-Năsăud ar îngreuna în mare măsură administrarea noului județ, ba
poate, ar face-o cu totul imposibilă. O privire pe hartă ne arată că comunicațiunea cu comunele județului Maramureș este în mare grad anevoioasă. Pentru că înainte de toate, depărtările sunt foarte mari, mai departe,
nu stau la dispoziție șosele sau căi ferate; o singură șosea, cu înconjur uriaș prin Rodna Veche, nu e în toate
anotimpurile accesibilă călătoriei, iar calea ferată trece prin alte județe. Stările acestea și în viitor, abia se vor
putea schimba în urma condițiunilor geografice.
Pe lângă acestea, cheltuielile acestei administrații, în urma împrejurărilor sus amintite, ar fi extraordinar
de mari, astfel încât populațiunea județului Maramureș, nu prea bine le-ar putea suporta și greutățile principale ar fi silit să le suporte județul nostru , o sarcină care, nu permanentă, nu ar fi în stare să suporte.

21 S-a extras doar situația pentru proiectatul județ Maramureș-Năsăud; „.Proiect pentru o nouă împărțire a României

22
23
24
25

în județe”, în „Buletinul Oficial al Ministerului de Interne”, Suplimentul nr. 2, București, 1921, pp. 3-9. Dezbaterile
referitoare la acest proiect au atras și atenția presei locale. Preluând propunerea pentru noul județ, presa din Bistrița
arăta că „țara întreagă va fi împărțită în 48 de județe. Ardealul cu părțile ungurene va forma 16 județe. Județului nostru i se vor alipi Maramureșul și plasa Beclean și o plasă din județul Cojocna”. Capitala județului, „deși Bistrița avea
o poziție cam excentrică, iar Năsăudul, nici n-are clădiri potrivite, nici n-are unde să se dezvolte o capitală pentru un
județ de 385.000 locuitori. Prin urmare – concluziona presa – n-ai de unde alege și rămânem în Bistrița”; apud. „Gazeta
Bistriții”, Bistrița, anul I; nr. 9, 19 martie 1921, p. 3. Ulterior, această variantă a fost abandonată pentru aceea în care
Maramureșul urma să rămână județ de sine stătător, iar județul proiectat, întregit cu plasele Beclean și Teaca, urma să
poarte denumirea de Năsăud; Ibidem, nr. 11, 16 aprilie 1921, p. 2.
Budești.
Delureni.
Ocnița.
Uifalăul Românesc, Lunca.
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Județul Maramureș ar fi mai bine să fie sine stătător, având 200.000 de locuitori, deci o populație suficientă ar fi, pentru a avea drept la existență, cu atât mai vârtos, fiind izolat cu munți înalți. Dacă aceasta nu ar
fi posibil, s-ar putea cu mult mai mare ușurință și cale ar fi cu mult mai naturală, în ce privește comunicația,
anexarea la județul Sătmar, Solnoc-Dobâca sau Zalău, decât la județul Bistrița-Năsăud, care ar deveni cu mult
prea mare și deformat (384.000 locuitori), în cea mai mare parte, pământ muntos.
Dacă județul nostru ar fi să devie schimburile un județ nou, atunci ar fi plauzibil ca comunele din județul
Reghinul Săsesc, Batoș, Dedra, Petelea și orașul Reghinul Săsesc însuși a-l anexa, mai departe, afară de plasa
Tecii și a Becleanului, toată plasa Ormeniș, a cărui locuitori și așa, gravitează la Lechința, Bistrița și la calea
ferată linia Mureș-Luduș-Bistrița.
Prin aceasta noul județ ar deveni un județ producător, prin ce, mai bine ar fi servit statul, dar ar fi și ușor
de administrat, fiindcă dispune de mijloacele de comunicațiune, șosele și căi ferate de lipsă.
Ca capitala (sic!) județului ar fi să se ieie în prevedere Bistrița, ca centru de comunicațiune industrial și
cultural, care totodată, este sediul autorităților militare și dispune de localitățile de serviciu necesare și de
locuință a funcționarilor, care Năsăudului îi lipsesc. Afară de aceea, gravitează cea mai mare parte a județului
aceasta (plasa Beșineu, Iad, Beclean, Ormeniș și Teaca) spre Bistrița. Pe baza celor mai sus expuse, dați-ne voie
să facem propunerea ca noul comitat Bistrița-Năsăud să primească gravitala veche, care sunt semnate pe schița pregătită de noi, pe lângă ce ar fi încă de observat, că anexarea alternativă a plasei Ormeniș, nouă ne apare
mai corespunzătoare, ca aceea a plasei Reghinul de Sus.
Pentru lămuriri mai detaliate asupra propunerilor noastre, stăm întotdeauna la dispoziție.
Schița hărții noului județ, alăturată.
Bistrița, la 10 martie 1921.
Comitetul Executiv Săsesc.
A.N.B.-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 172/1921, f. 78-79.
3.
Ad. nr. 1.303/1921
Obiect: Noua împărțire a României în județe.
În chestiunea de mai sus menționată, am adresat domnilor prim-pretori și D-lui. primar a orașului scrisoarea de mai jos.
Fiind această chestiune de mare însemnătate, vă rog ca, cu (sic!) concursul membrilor români a Comitetului Cercului Cultural și a altor intelectuali să bineveniți a studia chestiunea și a face propuneri concrete
motivate.
Bistrița, la 12 martie 1921.
Subprefect.
Domnul ministru de Interne a comunicat atât d-lui. Prefect cât și subprefecturii, proiectul pentru o nouă
împărțire a României în județe.
În înțelesul acestui proiect județul nostru va purta numele: Județul Maramureș-Năsăud și va fi alcătuit din:
1. Actualul județ Maramureș,
200.000;
2. Județul Bistrița-Năsăud, cu următoarele adaosuri:
a) actualul județ Bistrița-Năsăud,
127.843;
b) plasa Beclean, (jud. Doboca)
37.232;
c) 23 sate din plășile Ormeniș și Teaca (județul Cojocna), până la o linie dusă pe la apus,
19.431;
la Budatelec, Visuia, sud de Uilac, Orosfaia, Ocna, Băița, răsărit de Uifalău26, Login și Uila
Total:
384.506 locuitori.
Capitala Năsăud sau Bistrița.
În coînțelegere cu domnul prefect vă rugăm ca, cu (sic!) concursul intelectualilor din plasa D-voastră, numaidecât să binevoiți a studia această chestiune, din următoarele puncte de vedere:
Al circulațiunii obișnuite a locuitorilor și intereselor economice, care comune nu au fost tăiate de centrele
în raza de atracție a căruia se aflau?

26 Lunca.
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Ce împărțire a județului proiectat în plăși o socotiți mai acomodată pentru satisfacerea intereselor locuitorilor și ale administrației?
În baza studiului binevoiți deci, a ne face propuneri concrete și motivate cu privire la:
1. Alcătuirea județului proiectat;
2. Capitala județului;
3. Împărțirea județului în plăși și sediul plășii.
Cauza e urgentă și ponderoasă27.
Vă rog numaidecât a studia chestiunea și în timp de 6 zile a-mi trimite propunerile D-voastră motivate.
Bistrița, la 12 martie 1921.
Dr. Dionisiu Login, avocat; Macedon Linul, dir. Școlii Medii; Grigore Toma, prof. Școala Medie; Aurel
Pop, prof.; Dumitru Achim, subdirector financiar; Dr. Iuliu Chitul, medic primar județean; Dionsie Vaida,
protopop; Ionică Groza, preot; Ioan Petrinjel, preot; Ioan Lolici, prof.; Adam Cucu, ing.; Avram, ing.; Ioan
Ianco, cons. agr.; Ioan Lemeny, preot în Șintereag; Nechita Buia, preot în Nețeni; Sever Groze, preot în Herina;
Emil Butuza, preot în Șomfalău28; Teodor Oltean, preot în Ardan; Simion Negrea, preot în Ruștior; Emanoil
Pioraș, prof. de religie; Vasile Blauny, of. silv.; Irimie Kari, manipulant; Mihail Philippi, prim-pretort onor.;
Dr. Oskar Wagner, pretor; Pavel Molnar, of. de plasă; Grigore Pușcaș, secr. finant.; Dimitrie Rebreanu, con.
de cont.; Grigore Ruja, secr. finant.; Nic. Anca, funct. finant; Gavril Mureșan, secret. finant.; Teodor Fodor,
funct. finant.; Vasile Waiss, funct. finant.; Dr. Alsner, Dir. Silv.; Grigore Ilieșiu, ins. șef poștă; Dr. T. Moldovan,
procuror; Emil Bozac, jud. procuror; Gavril Hordoan, subreviz; Fridrich Krauss, subreviz; Maxim Buia, înv.
detașat; Carol Huttira; Wagner; Emil Pauletto; Ioan Popovici, șef de birou; Grigore Onoae, not. jud; Nyilas,
oficiant; Preda, oficiant; Dr. Niculae Pop, pres. de trib.; Iuliu Wermeser dir. de birou; Dr. Emil Rebrean, șef de
poliție; Dr. Emil Bude, jud. la trib.; Longin Bucur, prof.; Vasile Bocsa, cons. cont.; Grigore Pletosu, protopop;
Dr. Vlaicu Iuliu; T. Mureșan.
Ibidem, f. 45-47.
4.
Mult Onoratei Subprefecturi,
Bistrița
În legătură cu scriptul nostru din 10 martie a.c., avem onoarea a înainta în numele populațiunii săsești a
acestui județ, cu privire la împărțirea în plăși a județului Bistrița-Năsăud, propuse de noi, propunerile de mai
jos:
Observăm că la împărțirea propusă de noi, am luat în considerațiune rapoartele topografice, relațiunile
industriale, culturale și de comunicație și numai întrucât, au fost fără periclitarea acestora, și cele naționale.
Așteptăm de sine, se înțelege, ca reprezentanții populațiunii săsești vor fi asemenea, convocați al consfătuirea
prealabilă a acestei chestiuni, ce, în înțelesul ord. Minis., va avea loc; la consfătuirea aceasta vom servi drept
motivare a proiectului nostru cu date și deslușiri mai amănunțite. Recercăm și anexarea scriptelor noastre,
împreună cu schița la propunerea ce se va înainta guvernului.
Propunem următoarea împărțire în plăși:
I. Cu considerare la înțelesul hotărârilor din Alba-Iulia, care recunosc diferitelor națiuni dreptul autoadministrării, vrem încorporarea următoarelor comune:
1. La plasa Bistrița, cu sediul în Bistrița: Ghinda, Dorolea, Aldorf29, Iad30, Pintic31, Dumitra Mare, Cepan,
Tărpiu, Sigmir, Cușma, Uifalăul de Sus32, Petriș, Orhei, Dumitrița, Jelna, Budacul Săsesc33, Monor, Bileag34,

Importantă.
Sărata.
Unirea.
Livezile.
Slătinița.
Satu-Nou. Unele denumiri pot fi tributare modului în care au fost receptate în mentalul colectiv înainte de 1918; de
ex. Șieul Maghiar, de fapt, Șieu. Pentru împărțirea administrativă și denumirea localităților din Transilvania în anul
1921, vezi Împărțirea administrativă a teritoriilor alipite pe județe, plăși, voloste, notariate și comune, București, 1921; C.
Martinovici, N. Istrati, Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite, Cluj, 1921.
33 Budacul de Jos.
34 Domnești.
27
28
29
30
31
32
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Șieul Mare35, Beșineu36, Șieul Maghiar37, Crainimăt, Arcalia, Chiraleș, Sâniacob, Uifalăul de Jos38, Moruț, Lechința, Vermeș, Sângeorzul Săsesc39, Tonciu, Dipșa, Ferihaz40.
2. Încorporarea la plasa Reghin, cu sediul în Reghinul Săsesc, a următoarelor comune: Iuda Mare41, Teaca,
Posmuș, Uila, Logic, Batoș, Seplac, Dedrad, Idieciul de Sus și de Jos, Petelea.
3. Orașul Bistrița.
4. Orașul Reghinul Săsesc.
La caz, că s-ar accepta această propunere și avem deziderate speciale cu privire la celelalte comune.
La caz, că n-ar fi posibilă decât numai o limitare teritorială, pe care noi o ținem de nejustificată, față de
propunerea I, facem următoarele două propuneri alternative:
II. 1. Plasa Rodna Veche, în extensiunea de acum, însă cu sediul Sângeorzul Românesc.
2. Plasa Năsăud, în extensiunea ei de acum, la care se adaugă comunele Borșa, Moisei, Săcel, din județul
Maramureș, cu sediul în Năsăud.
3. Plasa Beclean, cu excluderea comunelor Șieul Maghiar, Chiraleș, Arcalia, Țigău și Sâniacob, însă cu adăugirea comunelor Tonciu și Bidiu, Brașfalăul de Sus42 și de Jos43 și Caila. Sediul, Beclean.
4. Plasa Iad, cu extensiunea ei de acum, însă cu excluderea comunelor Brașfalăul de Sus și de Jos, și Caila,
sediul, Bistrița.
5. Plasa Beșineu, în aclude și extensiune, cu omiterea comunelor Șieuț, Gledin, Monor, Șieul Mare, Ruștior,
Sebeșul de Sus44, Friș45, Ardan, Șoimuș, cu întregirea comunelor Uifalăul Săsesc46, Matei, Moruț, Șieul Maghiar, Arcalia, Chiraleș și Sâniacob. Sediul, Bistrița.
6. Plasa Batoș, cu comunele Posmuș, Iuda Mare, Pintic, Uila, Teaca, Logic, Batoș, Seplac, Dedrad, Șieuț,
Gledin, Monor, Șieul Mare, Ruștior, Sebișul de Sus47, Friș, Ardan, Șoimuș, Săcelul de Munte, Ieciu Niemis48,
Idieciul de Sus și de Jos, Totfalu49 și Reghinul Maghiar50, Biret51 cu Csomafaja52 și Petelea, cu sediul în Teaca
sau Reghinul Săsesc, circa 32.000 locuitori.
7. Plasa Milașul Mare, compusă din comunele plășii Ormeniș și din comunele Budurleni, Brașfalău53, Archiud, Stupini, Ocna, Uifalău, Baita54, Hrastaș55, Cosma, Sântu, Socol, Filipișul Mic, Tonciu, Fărăgău, sediul
Milașul Mare sau Ocna.
8. Orașul Bistrița.
9. Orașul Reghinul Săsesc.
III. La caz că (sic!) crearea județului se intenționează contra, așteptăm, în sensul proiectului guvernului, în
orice caz însă, cu omiterea județului Maramureș, fiindcă nimeni care cunoaște împrejurările, nu poate fi pentru unirea județului cu județul nostru, facem următoarea propunere pentru împărțirea în plăși:

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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51
52
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54
55

Șieu.
Viișoara.
Șieu-Măgheruș.
Corvinești.
Sângeorzul Nou.
Albești-Bistriței.
Viile Tecii.
Blăjenii de Sus.
Blăjenii de Jos.
Sebiș.
Lunca, pe valea Șieului.
Corvinești.
Sebiș.
Brâncovenești.
Vale, în apropiere de Urmeniș.
Sau Reghinul de Sus.
Beica de Jos.
Ciumăfaia.
Brăteni.
Băița.
Harasteș, Frunzeni.
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1. Plasa Rodna Veche, în extensiunea ei actuală.
2. Plasa Năsăud, în extensiunea ei actuală.
3. Plasa Iad, în extensiunea ei actuală, fără Brașfalăul de Sus și Jos și Caila.
4. Plasa Beclean, cu omiterea comunelor Șieul Maghiar, Arcalia, Chiraleș, Țigău și Sâniacob, însă cu comunele Brașfalăul de Jos și de Sus și Caila.
5. Plasa Beșineu, în forma actuală, cu omiterea comunelor Sebeșul de Sus, Ruștior, Șieuț, Gledin și Monor,
cu întregirea comunelor Șieul Maghiar, Arcalia, Chiraleș, Țigău și Sâniacob, din plasa Beclean.
6. Plasa Teaca, cu comunele plasei Ormeniș adause județului nostru, conform proiectului guvernului și
cu cele 5 comune din plasa Beșineu, omise sub pct. 5 și în orice caz, cu comunele Batoș, Seplac și Dedrad din
plasa Teaca, care ar fi de asemenea, de adaos județului Bistrița-Năsăud.
Bistrița, la 14 martie 1921.
Comitetul Executiv Săsesc.
Ibidem, f. 75-77.
5.
De la pretura plasei Beșineu
Obiect: Noua împărțire a României în județe.
D-lui subprefect!
În cauza de sus îmi iau voie a face următoarele propuneri:
În ceea ce privește punctul 1, adică alcătuirea județului proiectat, în coînțelegere cu intelectualii conducători
din plasă suntem de părere, ca județul Maramureșului n-ar fi cu cale a se anexa la acest județ, din cauza circulației și mai vârtos, din cauze administrative, fiind teritoriul din chestie îndepărtat așa, încât o administrație
regulată și promptă e imposibilă. Azi sunt toate ordonanțele de o natură urgentă, mai ales cele militare și dacă
privim harta, apar distanțe colosale între diferitele centre ale comitatului nou proiectat.
Cu privire la al doilea punct, la capitala județului, suntem de părere, ca să rămână și pe mai departe Bistrița
și aceasta, din cauze economice. Toată viața industrială, financiară, tot comerțul și ramurile de meserii se află
concentrate în acest centru secular, unde Valea Bârgăului, Șieului, a Budacului etc., își află toate necesitățile
de trai. Afară de această cauză economică, este de gravitate motivul politic. În caz, când s-ar face din Năsăud
capitala, în Bistrița, care este acum în progres spre românizare, ar stagna această tendință, din motivul că toți
oficianții județeni s-ar muta în Năsăud, rămânând aici aceia ai consiliului orășenesc, care sunt în majoritate
sași și astfel, acest centru economic, unde toți românii de pe văile amintite vin barem o dată pe săptămână în
dânsul, ar fi pentru provincia românească un focular nu de cultură, administrație și viață românească, ci ar deveni
un centru sec în toate privințele, fără viață și fără imbold spre susținerea simțului și a conștiinței naționale;
până când, Năsăudul, nu-i leagă în nici o privință, acolo ar alerga numai în cauze oficioase și de natură judiciară.
Referitor la al 3-lea punct propunem, ca plasa Beșineului să rămână în întregime așa cum este, cu sediul în
Bistrița, tot din considerațiunile mai sus menționate. Foarte potrivit s-ar putea anexa comunele românești din
plasa Becleanului, situate la periferia plasei mele și depărtate de Bistrița, numai 10-15 km.
Aceste comune ar fi Arcalia, Măgheruș, Chintelnic, Cristur, Șirioara, Țagu și Sâniacob, care sunt foarte
depărtate de centrul lor actual, de Beclean și sunt aproape de Bistrița și ar forma plasa mea, în cazul acesta, un
compact până la Lechința. Afară de aceea, plasa Becleanului are acum peste 40 de comune și, în caz d de anexarea comunelor sus numite la plasa noastră, ar cădea în ambele plase numărul comunelor cam în mod egal.
Aceasta, din considerații geografice, însă cu anexarea acestor comune românești, s-ar înmulți foarte mult
populația română din plasă, față de aceea săsească, ceea ce, din punct de vedere politic și electoral, ar fi un
favor și ar trebui să se țină cont de aceasta și la împărțirea cercurilor electorale. Mai adaug, că sediul nu ar fi
potrivit nici în Lechința, cu privire la îndepărtarea aceea mare a Văii Șieului, iar tot așa, nici în Șieul Mare,
pentru îndepărtarea comunelor de la țară. Iar ca să se taie plasa în două părți, ar însemna a spori plasele și
funcționarii, ceea ce nu poate fi scopul statului.
Bistrița, la 15 martie 1921.
Șimon, prim-pretor.
Ibidem, f. 80-81.
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6.
Subprefectura,
Bistrița
Referitor la ord. de sub nr. 1.303/1921, am onoare a face următoarele propuneri:
Noua împărțire a României în județe, conform propunerii respective proiectului comisiunii pentru arondarea județelor, o aflăm de bună.
Propun ca capitală (sic!) județului Maramureș-Năsăud, Năsăudul, ceea ce o motivez cu următoarele:
I. Din punct de vedere geografic:
Năsăudul este așezat tocmai în centrul noului județ, în Valea Someșului, care cuprinde în sine plasele Rodna Veche, Năsăud și Beclean, și afară de aceea, e tocmai la întâlnirea celor mai principale linii de comunicație,
care leagă, pe de o parte, Ardealul cu Bucovina, Moldova, Basarabia, Polonia și Rusia; iar pe de altă parte, cu
Maramureșul și Cehoslovacia, această situație atât de favorabilă geografică, î-l indică ca singurul loc potrivit
de a fi capitala județului nou.
Și până acum, înainte de a fi fost vorba de legarea Maramureșului cu Ardealul, o bună parte a județului
Maramureș – plasa Izei și a Vișeului – aveau nemijlocit și viu contact cu Năsăudul. După edificarea liniei
ferate care e menită a lega Maramureșul cu părțile ardelene, aceste legături vor fi și mai strânse și credem, că
întreaga populațiune a Maramureșului, după ce se va convinge că nu poate să aibă capitala în Maramureș,
mai bucuros se va împăca să aibă de capitală Năsăudul românesc, mai apropiat decât Bistrița săsească, situată
la punctul extrem sud-estic al noului județ.
Tot în urma acestei poziții geografice este indicat și din punct de vedere strategic-militar.
2. Năsăudul are și un titlu de drept istoric de a fi capitală de județ, căci 112 ani a fost centrul istoricului
district al Năsăudului, până la anul 1876, când ungurii, din motive politice, au anexat acest district la ținutul
Bistriții, pentru ca, uniți cu sașii, să poată contrabalansa influența elementului românesc în afacerile județului.
Dar mai presus de toate, Năsăudul este cel mai românesc centru dintre toate localitățile noului județ Maramureș-Năsăud, care ajungând capitala județului, cu cultura-i veche, românească, va putea să săvârșească o
operă meritată de naționalizare.
Din toate acestea rezultă că, cel mai potrivit sediu a județului poate să fie numai Năsăudul.
Împărțirea noului județ în plăși, propun a se lăsa deocamdată toate plășile așa cum sunt acum, ca să nu fie
nemulțumiri din partea locuitorilor.
Năsăud, la 16 martie 1921.
Ceica, prim-pretor.
Ibidem, f. 85-86.
7.
Domnule subprefect!
Referitor la recercarea cu nr. 1.303/1921 în cauza împărțirii nouă a României în județe, cu toată stima Vă
comunic observările următoare:
1. Anexarea Marmației la județul nostru nu e practică, ivindu-se greutăți de executare și anume: județul
nostru e legat cu Maramureșul cu o singură șosea peste Carpați, care iarna, de multe ori, e astupată cu zăpadă.
Depărtarea Sighetului de la Bistrița e circa 145 km., de la Năsăud, 120 km. și așa, administrația va fi grea.
2. Anexarea plasei Beclean și 23 comune din plasele Teaca și Urmeniș e o idee foarte bună și practică. Cu
repararea șoselei Nimigea Ungurească56-Mintiu-Cepan57, ori Tăure-Tărpiu, cele mai îndepărtate comune din
nordul plasei Beclean ar avea comunicațiune directă cu Bistrița.
3. Sediul județului necondiționat poate fi numai Bistrița. Abstrăgând de la aceea că în Năsăud e imposibilă
incartiruirea birourilor și amploaiaților , ¾ din județ gravitează la Bistrița, care trebuie să devină un centru
cultural, economic și comercial.
4. Împărțirea practică a plaselor e de mare importanță. Praxa zilnică a dovedit că în starea de azi numai cu
plase mici se poate susține administrația.

56 Nimigea de Jos.
57 Cepari.
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În general, conducătorii vechi ai comunelor s-au schimbat. La schimbare, în alegeri, peste tot a expirat validitatea unui curent social, care gravitează către dezordine și care nu se poate considera de element de toată
încrederea.
Osia administrațiunii comunale – notarul cel vechi – a dispărut și a fost înlocuit cu elemente noi, dintre
care cei mai mulți nu au avut praxa administrativă și, necunoscând legile în afaceri, e nesigur, de popor e torturat și comite erori în detrimentul serviciului și al poporului.
Fiind plasa mică, administratorul plasei va fi în stare adeseori a controla administrația comunală, va instrua pe cei neexperți, va sana58 neajunsurile ivite și va da o directivă sănătoasă curentelor sociale esperiate59
de popor. Sediul plaselor trebuie descentralizate și situate în centre externe. Afară de Maramureș propun ca
sediile de plasă:
1. Orașul Bistrița, pentru comunele din jurul ei.
2. Năsăud; 3. Rodna-Veche; 4. Borgo Prund; 5. Lechința; 6. Teaca; 7. Beclean; 8. Spermezeu ori Chiuza.
După fixarea centrelor de plasă va fi consult dacă de la comunele interesate se va cere părerea, că acela la
care plasă voiesc a se ținea și, din care motive?
Cu organizația administrației trebuie să se țină în vedere și interesele statului din punct de vedere cultural,
social și economic, care, paralel cu o administrație bună, vor forma baza unui stat puternic!
Borgo Prund, la 17 martie 1921.
Victor Varna, prezidentul Reuniunii secretarilor com.
Ibidem, f. 62-63.
8.
Primăria orașului Bistrița
Către Subprefectura, loco.
Luând în considerare scurtul timp, este absolut exclus, de a urmări chestiunea împărțirii noi a județelor
cu acea temeinicie, care se cuvine acestei chestiuni atât de importante, fiecărei părți a țării și deci, țării întregi.
Pentru a preîntâmpina însă reproșul că n-am fi întrebuințat termenul scurt de 6 zile aprobat spre pronunțare în chestiunea aceasta, dorim să statorim cel puțin temeinic punctul nostru de vedere, în considerarea
dezvoltării orașului nostru și împrejurimea acestuia, precum și a întregii părți nord/estice a întregii țări.
Hotare județene noi
Ad. 1. Pentru mai departe dezvoltare a județului nostru și împrejurimii acestuia, o considerăm ca o mare
nenorocire, dacă acesta va fi unit cu județul Maramureș.
a) Județul Bistrița-Năsăud e sărac, dacă acesta va fi unit cu un județ și mai sărac, se prăpădesc ambele.
Aceasta nu este nici în interesul celor două județe, nici în interesul regatului.
b) Județul Bistrița-Năsăud e despărțit de județul Maramureș de marele, înaltul lanț al munților Lugoj60 și
Rodna. Numai două șosele anevoioase de munți leagă județele pe la Telciu și Lugosfalva61, care adesea nu pot
fi întrebuințate pentru comunicațiuni, luni de zile. O cale de comunicațiune lipsește cu desăvârșire. Această
lipsă de posibilitate de comunicațiune exclude nu numai orice administrație regulată, ci și dezvoltarea oricărei vieți economice.
Părerea noastră referitoare la mărirea județului e următoarea:
Județul Bistrița-Năsăud este a se mări spre sud-vest și anume, din județul Solnoc-Doboca, cu plasa Beclean, din județul Cojocna, cu plasa Teaca și Urmeniș, din județul Mureș-Turda, cu plășile Reghinul Superior,
Reghinul Inferior și orașul Reghinul Săsesc (Mezóhei), care iarăși va profita de avantaje din industria progresată a orașului Bistrița.
Prin acest nou județ mărit duce calea ferată Maros-Luduș și mai multe șosele ale statului, totdeauna în
bună stare, deci posibilitatea de comunicațiune e asigurată în orice direcție. Unirea județului Maramureș, atât
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relativ la poziție cât și la posibilitatea de comunicațiune, ar fi mult mai favorabilă cu județul Solnoc-Doboca
sau Satu-Mare.
Determinarea capitalei
Ad. 2. Ca capitală (sic!), după părerea noastră, poate veni în considerare numai orașul Bistrița. Aici se află
toate clădirile pentru tribunal, silvicultură, Direcțiunea Financiară, prefectură, locuințe, cazarme pentru funcționari etc.
A ridica aceste clădiri din nou, fie pe spesele județului sau ale statului, ar ruina județul respectiv, ar face
imposibilă orice întreprindere de lucrări grandioase pe un șir de ani. Investițiunile pentru clădirile acestea ar
ridica extraordinar birurile populației și ar duce chiriile plătite de funcționari în Năsăud, al o înălțime fabuloasă.
Împărțirea plășilor și a centrelor de plasă
Ad. 3. Referitor la formarea plășilor și centrelor de plasă, stăm din principiu, pe punctul de vedere, de a
mărgini plășile, cu considerarea naționalităților din județ și a muta centrul, neapărat necesar la separarea plășilor după naționalități; administrația generală se poate potrivi locuitorilor separați. Deci sediile oficiilor vor
fi mutate în centrele plășilor separate, populația plășilor nu e forțată de a jertfi cu drumurile, încolo și încoace,
pentru fiecare călătorie oficioasă, fiecare medic, boli, medicamente etc., zile întregi, care acum, cu mult mai
micile plășile ale acestui județ e necesară, deoarece prim-pretorul, medicul, farmacistul, tribunalul, nu-și au
sediile în centrul plasei pentru multe plăși, ci în capitala depărtată a județului.
Bistrița, la 19 martie 1921. Sanchen, m.p., primar.
Ibidem, f. 71-72.
9.
Proces-verbal
Susceput în Bistrița la 19 martie 1921, la pretura plășii Iad.
Fiind de față:
Subsemnații reprezentanți a comunelor și anume: Tănase Frühm, secretar, Tănase Frühm, primar, Pietriș;
Wilhelm Höhr, secretar, Ioan Gottschick, primar și Mihail Wolf, primar, Uifalăul de Sus; Jelna, Iuliu Wagner,
secretar, Georg sculler, primar, Orhei; Martin Zikeli, popa Georg Hendel, primar; Ghinda, Ioan Gross, primar;
Dumitrița, Georg Stierl, secretar, Mihail Böhm, primar; Ragla, Simion Mărginean, primar; Budacu Român,
Mihail Turcu; Dumitra Mare, Gustav Zikeli, secretar, Georg Brechner, Johann Linnerth, jurat; Aldorf, Adolf
Wagner, popă, Ioan Nussbächer, subprimar; Pintic, Mihail Daichent, primar, Hans Teutsch, învățător; Tărpiu,
Michael Teutsch, secretar, Tartler Mathias, primar; Schönbirk62, Ioan Schuster, primar; Dorolea, Arthur Czetz,
secretar, Ioan Nasveter, primar; Brașfalăul de Jos, Gavril Puica, secretar, Vasile Chiﬀa, primar; Brașfalăul de
Sus, Ioan Stratulat, subprimar; Caila, Simion Boha, subprimar. Prim-pretorul ca președinte, deschide ședința
și comunică că scopul ședinței prezente e: noua împărțire a județului și plășilor.
După sfătuire intensivă, referitor la compunerea noului județ se aduce următoarea propunere:
I. Proiectul referitor la unirea județului Maramureș cu Bistrița-Năsăud e, pentru județul nostru, din punct
de vedere geografic, economic, cultural și social, nefavorabilă, și anume, din următoarele motive: județul Maramureș e situat în loc foarte îndepărtat și despărțit de un șir mare de munți de către județul nostru, de unde
nu sunt drumuri corespunzătoare spre județul nostru., tot asemenea, nici legături telegrafice, telefonice și de
tren. Din punct de vedere economic, a gravitat județul nostru nici odată spre Maramureș, din punct de vedre
social și cultural, n-am avut niciodată legături cu Maramureșul. La caz că ar duce lipsă cu sine completarea
județului nostru, am dori ca aceasta să se efeptiuască spre partea sudică a județului, Cojocna, Târgu-Mureș,
până la Reghinul Săsesc, deoarece aceste părți, ne stau, din punct de vedere geografic, economic, cu mult mai
aproape, ca Maramureșul.
II. Ca capitală (sic!) propunem și pe mai departe orașul Bistrița, care formează pentru întreg județul un
centru, în toată privința, cu excepția plasei Năsăud, eventual: Bistrița dispune de localitățile recerute, are ca-

62 Sigmir.
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zărmi, instituții culturale, fără de care nici nu se poate închipui capitala. Năsăudul, în contră, nu dispune de
atari edificii și așa, nici nu s-ar putea plasa oficianți și militarii cei mulți. În privința aprovizionării, încă s-ar
ivi piedici, fiindcă plasa Năsăudului e cercetată numai de puține comune învecinate. Năsăudul nu posedă
instituțiunile necesare, cum sunt apaductul, electric, care se află la Bistrița.
III. Adunarea dorește mai departe și menținerea plasei prezente, Iad; caz ce s-ar afla de lipsă, e eventuala
completare a acesteia, că fie anexate comunele învecinate din plasa Beșineu. Înființarea unei noi plăși a Borgoului ar fi fără scop și de prisos, pentru că înființarea unei atari plăși în Borgou, ar cauza județului speze
economice care, nici de cum nu ar fi în raport cu favorul afirmat (de comunele Borgoului). Borgo Prund nu
dispune de localitățile recerute. Populația Borgoului se află zilnic în Bistrița, având drumuri bune, corespunzătoare, la dispoziție fiind și valea Borgoului, aproape de Bistrița, de unde își acoperă cele trebuincioase; în
total, legătura trenului încă e favorabilă pentru dânșii, așa că, atât afacerile comerciale, cât și cele oficioase, și
le pot foarte ușor regula63.
Ibidem, f. 87-88.
10.
Mult Onorate Domnule Prefect!
În urma dispunerii Înaltului Ministru de Interne pentru o nouă arondare a județelor din România și ca
urmare, și o nouă arondare a plaselor din județe:
Subsemnații intelectuali din cele opt comune din Valea Bârgăului ne luăm voia de a ne îndrepta către
D-voastră, d-le. Prefect, precum și către on. Comisie de anchetă – ce credem că se va institui în acest scop –
cu o rugare, care sperăm, ca la timpul său, va fi luată în dreaptă cumpănire și considerare în ceea ce privește
arondarea județului, capitala aceluia, precum și împărțirea plaselor și servirea intereselor culturale.
Dorința noastră, precum și a întregii populațiuni din această vale, în conglăsuire cu obștea tuturor cetățenilor de bine din întreaga Românie Mare, nu poate fi alta, decât consolidarea cât mai grabnică și temeinică a
statului pe toate terenurile și de aici, bunăstarea și înflorirea lui.
Pentru ca, consolidarea statului să urmeze cât mai grabnic, se poftesc: ca pe lângă munca zorită și dezinteresată a celor chemați de a-l conduce și a celor puși de a-l servi, să fie așa aranjat, încât cu ușurință să se poată
apăra interesele politice, precum și sprijini doleanțele economice și culturale ale cetățenilor.
Ca aceasta să se poată face mai cu înlesnire, la arondarea județelor și a plaselor, să se aibă în vedere situația
topografică, mijloacele de comunicațiune, centrele de industrie și comerț și așezămintele culturale și, întrucât,
unele sau altele nu sunt suficiente sau chiar lipsesc, de urgență să se creeze.
În interesul statului nostru român, ca stat național este, ca județele și plasele – încât numai e cu putință –
să fi astfel arondate, ca în acelea, elementul român să aibă preponderență. Și aceasta, nu din punct de vedere
șovinistic, fără ca, o trebuință de stat pentru înfrânarea acelora, care până mai ieri, erau privilegiați, iar astăzi
nutresc tendințe iredentiste. Iar capitalele județelor și a paselor să fie așa alese, ca acelea să servească ca redute
de întărire a elementului românesc, ca centre economice, industriale și comerciale și ca tot atâtea joculare de
cultură națională.
Ca o urmare a celor mai sus expuse, dorim ca, anexându-se județului nostru județul Maramureș, capitala
județului să fie orașul Bistrița. Aici se află Casa județeană, destul de spațioasă pentru amplasarea birourilor.
Amploaiații județeni mai ușor își vor putea afla locuințe și întrucât, nu ar fi îndeajuns, mai curând și cu mai
puține cheltuieli se pot edifica, având tot materialul nou la îndemână, decât ori unde, în alt loc.
Apoi, și orașul posedă intravilane îndeajuns și potrivite pentru edificare, cum este strada Principesa Ele64
na , strada Regina Maria65 și întreg ritul de la capătul acestei străzi și lângă terenul de patinat. E oraș cu
industrie și comerț – astăzi încă în mâini străine – dar cu timpul, prin munca cinstită și sârguință, s-ar putea
naționaliza. Are apaduct, are lumină electrică, care pentru o capitală, chiar și numai de județ, sunt de mare
îndemână.

63 Urmează 32 se semnături a funcționarilor administrativi.
64 Gării.
65 Dornei ; pentru detalii, vezi Adrian Onofreiu, Orașul Bistrița-habitat și toponimie, în „Anuarul Institutului de Istorie

Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, XXXIV, 1995, pp. 295–322.
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După ce Bistrița e singurul centru comercial și industrial mai de valoare din această, parte a țării, precum,
întrucât tot așa, și pe venitor, obștea din întreg județul, ba, și mai de departe, tot aici va veni și în venitor ca săși acopere trebuințele și ar un mare păcat ca, astăzi, când ni se dă fi modru66, ca cu (sic!) ușurință, să pregătim
calea de cucerire a acestui oraș pentru noi, să-l lăsăm tot altora.
Fiind Bistrița capitala județului, ca și din punct de vedere cultural, să servească ca un for de atracție pentru
elementul românesc, cerem ca în Bistrița să se deschidă un liceu românesc de stat. În edificiul în care astăzi se
află școala elementară de stat și cea civilă de fete, fără nici o greutate s-ar putea plasa, iar școalele numite, se
pot strămuta în alt loc.
Mult On. D-le. Prefect! Cele opt comune din Valea numită a Bârgăului posedă o populație aproape de
15.000 de suflete – abstrăgând de câteva sute de străini - toți români curați. Comunele sunt toate legate unele
de altele. Comuna Borgo Prund e centrul acestor comune, având târg de săptămână și 2 târguri de țară. Are o
școală de stat urbană, deocamdată, cu 6 puteri didactice. E nădejde că, dezvoltându-și industria de lemne, va
deveni un centru industrial însemnat.
În trecut, până la anul 1886, a avut judecătorie de ocol și a fost centrul plasei Bârgăului. A fost o mare îndemână pentru centru. Populația acestui ținut, când avea deregătoriile cele mai de urgență trebuință, în sânul
său. Era câști de timp și bănesc, ca să-și poată isprăvi durerile ce le avea pe la pretură și pe la judecătoria de
ocol, acasă, ori în depărtare numai de câțiva kilometri și să nu alerge la depărtare de 24-30 km., până al Bistrița, pierzând zile frumoase de lucru și bani scumpi.
Având deci în vedere situația compactă a acestor comune și mulțimea locuitorilor, având în vedere câștigul economic și financiar al acestui ținut, prin cruțarea de timp și bani. Având în vedere ridicarea comunei
Borgo Prund la un centru intelectual și cultural, acre apoi, să aibă o înrâurire binefăcătoare asupra tuturor
comunelor din această vale.
Ne rugăm de M. On. Dn. Prefect ca, cu ocaziunea arondării plaselor din județ, să binevoiască a stărui ca să
re reactiveze plasa Bârgăului, cu sediul în comuna Borgo Prund.
Întrucât cele opt comune din această vale ar fi prea puține pentru formarea unei plase, se pot anexa la acestea și comunele Dorolea, Cușma, Iad, Ilva Mică, Leș și Coșna.
Edificiu pentru amplasarea birourilor este. Quartire bune pentru amploaiați se pot căpăta. Cu timpul, ivindu-se trebuința de a se edifica din nou, terenul este la îndemână chiar lângă casa comunală, fiind proprietatea
tuturor comunelor din Valea Bârgăului.
Îndeplinindu-se această cerere a noastră, s-ar satisface unei arzânde trebuințe a acestei văi.
Valea Borgoului, la 20 martie 192167.
Ibidem, f. 67-69.
11.
Domnule Prefect!
Din prilejul noii arondări administrative a țării, Vă rugăm respectuos să binevoiți a interveni la Domnul
Ministru de Interne ca, comuna (sic!) Sângeorzul Român68 să se declare de sediul plasei Rodna veche.
Aceasta o cerem în baza următoarelor motive:
1. Comuna Sângeorzul Român e comună centrală, fiind în mijlocul plasei Rodna Veche, pe când Rodna
Veche e la periferia plășii.
2. E o comună mare, cu populație compactă română și întrunește toate condițiile de dezvoltare, fiind așezată în Valea Someșului, unde această vale formează o largă căldare, împrejmuită de dealuri și coline romantice.
3. Pe timpul absolutismului această comună purta numele de opid și era sediu de plasă și numai mai târziu, au strămutat ungurii sediul plasei în Rodna Veche sperând, ca impegații administrativi și judecătorești
împreună cu mineri, vor forma un focular de maghiarizare, de unde apoi, razele maghiarizării să se reverse
peste întreaga Vale a Someșului de Sus.
4. În timpul graniței Sângeorzul Român era sediul unei companii de soldați (grăniceri) iar la desființarea
graniței, s-a instituit aici o școală grănicerească numită trivială, pentru care se recrutau elevii din întreaga plasă.

66 Ușor, la îndemână.
67 Urmează semnăturile a 18 reprezentanți ai comunelor din Valea Bârgăului.
68 Sângeorz-Băi.
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5. Având școalele cele mai vechi încă prin 1770, dispunea de 4 puteri didactice: 2 învățători grănicerești și
2 confesionali, are un popor treaz, știutor de carte, harnic, econom și întru-atâta de supus legilor și uman, că
bună oară, leziunile corporale sunt aproape necunoscute în această comună, nici chiar în stare de beție nu s-au
dat caz, cineva să atenteze la integritatea corporală a cuiva.
6. Dispune de excelente ape minerale în intravilanul comunei și, asigurând și comuna, față de orice arendator al stabilimentului balnear, dreptul ca și populațiunea să beneficieze gratuit de aceasta, căci este apă atât
la izvor, cât și la locuințe, precum și folosirea, vor beneficia și funcționarii plasei, prin ce, vor preveni multe
morburi interne, iar concediul și l-ar putea face acasă, în familie.
7. Dispune de un teritoriu vast și de o bună economie de vite; traiul funcționarilor ar fi asigurat, asemenea,
și provederea lor cu combustibil.
8. Atât în anul 1890, când s-au desființat școalele grănicerești, cât și în anul 1910, ungurii voiau să clădească și instituie o mare școală ungurească (centrală) de stat, ba, chiar o expozitură a Inspectoratului Regesc de
Școli pentru Valea Someșului de Sus. Poporul însă, treaz și conștiu, i-a prevenit și i-a zădărnicit planul în
amândouă cazurile, sistematizând în anul 1890, pe lângă cele două posturi confesionale, încă două, mai târziu
și al cincelea post, tot din sudoarea lui, iar în anul 1910 a clădit un edificiu școlar, adevărat palat, cu o cheltuială de aproape 100.000 lei, fără concursul financiar al statului; astăzi școala numără 6 puteri didactice.
9. E prima comună din Valea Someșului care-și are Casa Națională în edificiu propriu, bine instruat, prin
comună, care a dat reprezentații teatrale și serate muzicale românești. Are o bancă („Izvorul”) care a stat în
serviciul poporului, scăpând unele moșioare românești din mâna cămătarilor unguri și jidani. Are „Consumul” său românesc, „Reuniunea de împrumut” românească, târg săptămânal de mărfuri și vite, ba chiar, și filiala secției județene a „Reuniunii învățătorești” pentru plasa noastră, poartă numele de Filiala Sângeorzului.
Are stațiune de tren, telegraf și telefon.
10. Comuna a încheiat contract cu un consorțiu în scopul ridicării unei stațiuni de produs electricitate
pentru iluminarea comunei, ce-i de asemenea, un favor pentru edificii și oficianții ce eventual, s-ar deplasa în
comuna noastră.
11. Comuna Sângeorzul Român, ca corp (sic!) moral, dispune în intravilan de mai mult teren, pe care se
pot clădi edificiile necesare și quartire pentru funcționari, la care muncă și comuna e aplicată a-și lua asupra-și
și această sarcină, pe lângă condițiuni favorabile.
12. În tot timpul constituționalismului unguresc, Sângeorzul Român a fost locul de alegere a membrilor
congregației județene, unde scurgeau, nu numai alegătorii din plasa Rodna Veche, ci și cei de pe Valea Borgoului. De asemenea, tot aici s-au ținut și se ține și acum remonta cailor din toată plasa.
În baza acestora, credem că, cerea noastră privind mutarea sediului de plasă e îndeajuns justificată. În
consecință, Vă rugăm ca să binevoiți a interveni la cei în drept, ca această cerere să primească o rezoluție favorabilă. Mai amintim că, această cerere a noastră s-a pertractat și primit întocmai în ședința reprezentanței
comunale de la 15 martie 1921, nr. 35/1921 protocol.
Primiți, Vă rugăm, asigurarea înaltei noastre considerațiuni.
Sângeorzul Român, la 23 martie 1921.
Ibidem, f. 73-74.
12.
Pretura plasei Rodna Veche
Domnule Subprefect!
La ordinul D-vs. De sus, vă raportez că am conchemat69 intelectualii din plasă, cărora comunicându-le
scopul conchemării și expunându-le planul și proiectul de arondare și aranjare a județului nostru, după o
dezbatere serioasă și un studiu amănunțit a chestiunii, cei prezenți, cu excepția a lor câțiva inși, aui aderat
propunerea, ca județul să se arondeze după cum este proiectat, însă fără Maramureș, ca județul să se arondeze
după cum este proiectat, însă fără Maramureș, iar sediul să rămână la Bistrița, din următoarele motive:
Orice chestie de interes general trebuie să se rezolve ținând cont de interesele primordiale ale țării. Ținând
cont de aceea, că mai vârtos, în urma descoperirii complotului, ce se țesuse în contra siguranței și existenței

69 Convocat.
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statului român, trebuie să constatăm, că la atare rezolviri, trebuie asigurate granițele și trebuie conlucrat ca
orașele care azi, în majoritate sunt locuite de naționalități, să fie majorizate de locuitori români.
Pentru ajungerea scopului prim, aflăm de necesar, ca la granițe să se înființeze județe mai mici, cu o administrație în întregime pur românească, ca astfel, aceste județe să devină în scurt timp pur românești, iar siguranța statului să fie asigurată prin vigilitatea autorităților, care vor fi cu sediul în apropierea graniței.
Nu se poate permite, ca centrul unui județ de graniță să fie la o depărtare de zeci de kilometri de graniță,
căci prin lipsa unui control des al oficianților plasați în serviciile de graniță, se periclitează nu numai interesele financiare, ci în primul rând, chiar siguranța statului.
Din acest motiv, declarăm că noi suntem de părerea că, a alătura județul Marmației la județul Bistrița-Năsăud este un păcat comis contra siguranței statului. Nu se poate permite, ca autoritățile, care vor rămâne pe
teritoriul de azi al județului Maramureș, chemate să facă serviciul de graniță, să fie despărțite de centrul județului prin o cunună de munți, preste care în unele timpuri, absolut nu se poate comunica, să fie la zeci de
kilometri, fără drumuri de comunicațiune.
Știm că Onor. Guvern a fost condus și de principii financiare și în principiu, nu avem nimic de obiecționat
în contra planului de arondare a județelor, zicem aceasta, față de județele din interiorul țării, dar nu se poate
admite aceasta, față de județele de la graniță.
Dăm deci expresie convingerii noastre, că județul Maramureș, chiar cu jertfe materiale imense, trebuie
susținut, trebuie prevăzut cu căi de comunicațiune, cu o administrație pur românească, compusă din cei mai
destoinici oameni, ce avem.
Numai dacă cei de peste graniță vor vedea, că oficianții aplicați acolo, sunt o stâncă de piatră, pe care nici
cu parale, nici cu alte momeli, nu o pot zdrobi, vor înceta a continua încercările de subminare a statului român.
Istoria ne învață că orașe pur nemțești, au devenit în timp relativ scurt, orașe curat ungurești, prin politica
de maghiarizare urmată de unguri. Avem exemple vii: Clujul, Aradul, Timișoara etc. Tot la fel trebuie să purcedem și noi.
Când arondăm județele, trebuie să ținem cont de această împrejurare. Trebuie să le instituim așa, ca centrele (sic!) să cadă în orașe cu majoritate de naționalități, ca acelea să devină românești.
Prin aceasta ajungem un scop dublu. Întâi, câștigul național, prin faptul românizării, a doua, care însă le
smulge din mâna dușmanilor o armă puternică; argumentul, că orașele centrale culturale nu sunt românești,
deci pe nedrept, s-a dat Ardealul românilor.
Chiar din acest punct de vedere suntem de părere, că arondarea județelor trebuie să se întâmple așa, ca
centrele să cadă tot pe orașe locuite în majoritate de naționalități.
Năsăudul, Blajul etc., au fost în veci centre române și vor rămâne și de aici încolo, nu se poate să periclităm
interesele mari ale statului, recompensând interesele locale și jertfele recunoscute și de noi aduse de aceste
localități, foarte însemnate de altcum, în istoria românilor, prin aceea, ca să le ridicăm la centre de județe.
Dacă județul Maramureș se susține în întregime, Sighetul-Marmației, ca capitală (sic!) în 30-40 de ani, va
deveni oraș român, la caz contrar, va rămâne un cuib etern de iredentă.
Din cele expuse mai sus, urmează de sine, că în ce privește centrul județului, nu putem fi de ală părere,
decât ca, centrul județului să fie Bistrița.
Voim să prefacem acest oraș în oraș românesc, sau cel puțin, cu majoritate covârșitor românească.
În afară de motivul acest național, și motivele economice și financiare sunt contra aducerii centrului județului din Bistrița la Năsăud. Năsăudul este o comună, în care numai cu cheltuieli de milioane, după edificări
care ar dura ani de zile, s-ar putea plasa oficiile publice; unde s-ar plasa ceilalți, care ar trebui să se așeze acolo,
de odată cu oficialitățile.
Și se naște întrebarea, ce să se întâmple, cu edificiile publice ridicate cu atâta jertfă și abnegație în Bistrița?
Ceea ce privește împărțirea județului în plăși, propunem să rămână aceeași, tot asemenea și sediul plășilor,
din motivele mai sus amintite și fiind aceea mai acomodate pentru satisfacerea intereselor locuitorilor și ale
administrațiunii.
Rodna Veche, la 24 martie 1921.
Dr. Monda, prim pretor.
Ibidem, f. 82—84.
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13.
Cercul Cultural Bistrițean.
În urma scrisorii nr. 1.303 a Onoratei Subprefecturi, adresată spre opinie și Cercului Cultural Bistrițean în
chestia importantă a noii împărțiri administrative în județe, avem onoare a prezenta următoarea părere:
I. În Transilvania, Banat și fostele părți ungurene, sub stăpânirea maghiară, arondarea comitatelor din
punct de vedere specific maghiar, din punct de vedere a statului maghiar și cu mare prevedere, din punct de
vedere administrativ și a controlului de stat, se apropia de desăvârșire.
Marea masă a poporului român, care peste tot, cu puține excepțiuni, forma majoritatea absolută a cetățenilor, era așa încadrată în comitate, încât peste tot locul era minoritate, mai ales în urma legii viriliste.
Prin urmare, dominația maghiară era asigurată prin stăpânirea prevalentă a pământului și averii.
Această stăpânire era asigurată în formațiuni de județe mici.
Între împrejurările actuale arondarea județelor poate fi numai trecătoare, deoarece elementele cardinale a
unei arondări definitive nu sunt încă constituite.
Neamul românesc în aceste părți încă nu e organizat economicește, organizarea politică e la începutul anevoios și organizarea industrială și comercială lipsește.
Prin urmare, neamul românesc va fi silit încă câtva timp să stăpânească prin număr.
Această stăpânire va fi grea, având față în față grupări organizate economicește, politicește, pe teren industrial și comercial.
E posibil, ca poporul român pe aceste părți, în măsură însemnată, să nu înțeleagă încă măiestrita fire și
esența stăpânirii și conducerii unui stat. Acest popor, înainte de războiul mondial, prin politica maghiară în
masele mari la o stare pasivă politică, era stăpânit de un ideal, unirea.
Stăpânirea statului era o noțiune necunoscută.
Acest popor, de la război încoace, în mare măsură, râvnitor spre înălțare, nepriceput; iar de altă parte, cam
săturat de doctrine greșite din punct de vedere național și politic, pe toate terenurile și manifestările vieții publice și private, are trebuință de învățătură folositoare și conducere iscusită și binevoitoare.
Azi el, ca stăpânitor, ajunge față în față cu stăpânitorul iscusit de ieri, care are tradiția stăpânirii, câștigate
și iscusită de veacuri.
În atare situație, stăpânitorul de azi ajunge nu numai într-o stare de nesiguranță, dar și de inferioritate. În
atare condițiuni, marele interes al statului pretinde alcătuirea de județe mici, cam similare celor de azi.
II. Încorporarea județului Maramureș în județul Bistrița-Năsăud sau în alt județ ar constitui o eroare capitală.
Județul Maramureș constituie o armonioasă alcătuire natural-geografică, despărțită de trei părți de cealaltă lume românească, prin două mari catene de munți, la sud și la ost, iar la nord, prin altă catenă de munți,
care formează granița către Polonia și Cehoslovacia.
La vest se lărgește, scoborându-se în șesul Tisei, cu totul în altă direcțiune, vârându-se în altă regiune , mai
departe de județul Bistrița-Năsăud, în depărtare de Valea Someșului, 120 km. și de Valea Bistriței, 145 km.
Acest județ are o populație de 160.000 locuitori,, amestecată cu 30% evrei. Are unul din cele mai grele roluri în viața statului român.
Acest județ este și azi încă poartă deschisă a invaziei nordice, fiind județ mărginaș cu Polonia și Cehoslovacia.
El trebuie să devie și să fie stavilă puternică și sigură contra ori cărui invaziuni. Acest rol greu și mare nu-l
poate îndeplini, prin nici un fel de încorporare. Acest rol îl poate îndeplini în stare de desăvârșită independență, atât ca organism administrator, precum și ca formă și forță administrativă. Din punct de vedere a statului
român va fi foarte greu de administrat.
Aici vor trebui concentrate cele mai destoinice forțe administrative, cele mai eficace puteri morale și materiale, care să fie totdeauna în stare de riposte tuturor primejdiilor cotropitoare; căci, numai pe această cale și
numai cu atari factori se va asigura la această poartă grea și largă ordine, siguranță de stat, propășire și înflorire economică și culturală.
Județul Maramureș trebuie susținut în ființa lui de azi, fără considerare la starea sarcinilor de administrare.
Pentru cazul însă că înmărirea acestui județ ar fi cerută și de alte interese superioare de stat, această înmărire trebuie făcută în înțelesul memoriului maramureșenilor, adresat parlamentului.
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Alăturarea județului Maramureș la județul Bistrița-Năsăud este nenaturală; este foarte grea, este eschisă în
cauza lipsei totală de mijloace de comunicațiune, de șosele și linii ferate. De la Sighet la Năsăud nu este linie
ferată. Linia ferată a Sighetului conduce în jos de Valea Tisei, cu mari încunjurări.
Maramureșul este legat de județul Bistrița-Năsăud prin o salbă șosea, pe o distanță de 150 km., întreruptă
de Carpații Nordici, cu întretăiere de munți înalți, prăpăstioși, în o lățime de 70 km. În general, poporul din
județul Maramureș este foarte sărac, care în mase mari caută munca și hrana în alte județe îndepărtate.
Poporul din comunele Văii Someșului, asemenea, e în mare parte sărac, care asemenea, își caută hrana
aiurea, căci solul Someșului nu produse hrana necesară acestui ținut. Cultura actuală a solului pe Valea Someșului este cu totul nerațională și, departe de a da rezultatele dorite, în raport cu munca și cheltuielile enorme.
A uni două regiuni sărace, așezate în depărtări mari, este păgubitoare pentru marile interese economice,
culturale și naționale ale populațiunii maramureșene, iar din punct de vedere administrativ, este o absolută
imposibilitate.
Valea Izei și Tisei, precum și a Someșului, nu cunosc industria și comerțul; dar ce e mai regretabil, poporul
de aici nu cunoaște nici grădinăritul, ci cumpără legume și alți articli de primă necesitate de la locuitorii din
comunele învecinate. Pădurile lăudate de pe Valea Someșului însă formează proprietatea eschisivă a descendenților grănițeri și au altă menire. Pentru susținerea județului Maramureș în formația lui de azi problema nu
poate fi luată în considerare.
III. Sediul județului.
Năsăud, atât în prezent, precum și în depărtatul viitor, nu poate fi centrul județului.
Topografia Năsăudului este foarte nefavorabilă, situația în strâmta Vale a Someșului, pe o limbă îngustă
de șes, expusă la esundarea Someșului neregulat, neîntărit, expus de la nord la permanente și vechi esundări a
Văii Caselor, care în decurs de 20 de ani a îngropat casele de pe strada principală una câte una, care a umplut
piața cu mol, care amenință cu îngroparea Năsăudului.
Valea Caselor este o permanentă primejdie pentru Năsăud. Curge printre două catene de dealuri lungi și
înalte, de la nord la sud, pe o cădere constantă, având dealurile și coastele vecinașe goale și neîntărite. Toată
ploaia ce se strânge de pe o suprafață ,de mii de jugăre, pornește la vale fără piedici și devine talazuri înecătoare.
Năsăudul nu are instalații industriale, nu are bresele de meseriași, nu are comercianți români. Dar ce e mai
dureros, nu are economii și grădini de model, astfel, mai toate trebuințele de trai le acoperă din piață. Cumpărând produsele sașilor. Năsăudul nu are locuințe de prisos, nici private, nici publice, iar comuna Năsăud nu
ar fi în stare să clădească niciodată edificiile de lipsă pentru autorități și funcționari.
Năsăudul, și dacă ar cândva în stare să clădească edificiile necesare pentru plasarea multor oficii, nu are
locul de lipsă, deoarece locul disponibil în prezent este proprietatea fondurilor, cu altă menire; de clădit locuințe pentru profesori, de clădit internat și spital. Singurul sediu corespunzător din toate punctele de vedere a
statului este Bistrița.
Bistrița are deja clădite toate edificiile de lipsă pentru județ, pretura are la disponibilitate atâtea edificii,
pe care le închiriază, are cazărmile de lipsă, apaduct, uzină electrică. Are instalații industriale, are o industrie
istorică, are comerț, are o economie de grădinărit și lăptărit în jur, care asigură din belșug traiul populațiunii
și al funcționarilor; împrejurările generale grele de chirii, este în stare să satisfacă pe toți.
Dar Bistrița și prin situația sa geografică, fiind așezată în mijlocul județului și prin drumurile și șoselele
sale bine îngrijite și prin împrejurările sale minunate și, prin faptul că se poate extinde înspre nord, cât și vest,
cu clădiri și instalații după voie, este menită să fie în și viitor sediul acestui județ.
Plășile.
1. Plasa Rodnei se mută la Sângeorzul Român, fiind centrul plasei.
2. Plasa Iadului70 să aibă sediul în Borgo Prund, pe lângă o nouă împărțire a comunelor.
3. Plasa Beșineului71 să rămână cu sediul în Bistrița, având și edificii corespunzătoare.
4. Plasa Năsăudului să rămână în alcătuirea-i prezentă.
5. Comunele din județul Cojocna, pentru cazul, că se alătură la județul Bistrița-Năsăud, să formeze o plasă
nouă, cu sediul în Lechința.

70 Reședința administrativă.
71 Reședința administrativă, cartier al orașului Bistrița.
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6. Comunele ce se încorporează din județul Solnoc-Doboca, împreună cu Becleanul, să aibă plasa în Beclean.
Bistrița, în 13 aprilie 192172.
Ibidem, f. 48-54.
14.
De la Pretura plasei Beșineu.
D-lui. Subprefect!
Am onoare să Vă înaintez referitor la noua împărțire a plașilor următoarea propunere:
1. Plasa Teaca trecând, conform proiectului cu 13 comune la județul nostru, în sine e prea mică, ca cu aceste
13 comune, cu 12.523 locuitori, să formeze o plasă singură. Însă trec tot din județul Cojocna încă 9 comune, cu
6.816 locuitori, astfel, că aceste nouă comune, cu cele 13 comune din plasa Teaca, ar forma o plasă mai vârtos,
că se adaugă și comuna Budatelec, din plasa Sărmașului, cu 1.215 locuitori.
2. Însă, având în vedere, că comunele care se adaugă din plasa Ormeniș și comuna Budatelec din plasa
Sărmaș toate gravitează prin linia ferată Bistrița-Luduș, la Lechința, respectiv la Bistrița și nu stă nici cum legătura cu Teaca, nici barem prin drum de hotar (s.n.) ci numai cu un înconjur mare prin Sărmaș, spre Reghin, în
consecință acestea nu se pot uni cu Teaca, ci prin poziția lor geografică și fizică, sunt a se uni cu Bistrița.
3. Însă în cazul acesta ar rămâne plasa Teaca, numai cu 13 comune, prea mică.
4. Se poate completa foarte ușor cu alte comune din plasa actuală a Beșineului, care toate gravitează prin
poziția lor, la Teaca, care și așa, situată fiind la periferia Beșineu, sunt mai aproape de Teaca.
Astfel de comune sunt următoarele 8: Șoimuș, Ardan, Friș, Sebeșul de Sus, Ruștior, Șieuț, Gledin și Monor,
care laolaltă, au o populație de 6.567 suflete. Acestea au drum prin Șieul-Mare și Monor, direct la Teaca și
dacă privim harta, acestea ar forma, cu plasa Teaca, un compact bine determinat.
Din motive politice recomand această formație, deoarece în aceste comune, care s-ar trece la Teaca, populația este
exclusiv română (s.n.).În modul acesta s-ar forma o plasă compactă, cu centrul Teaca, care în forma aceasta,
într-adevăr este centru în toate privințele.
5. Să se treacă la Teaca și comunele din plasa Ormeniș hotărâte, care au legătură precum sunt Orosfaia,
Comlod, Uilac și Chibucult73, cu o populație de 3.100 suflete.
6. Astfel, menținem plasa Teaca, compusă din 25 comune și cu o populație de 22.190 suflete, cu centrul în
Teaca.
II. Luându-se după proiectul de sub I, din plasa Beșineu cele 8 comune, în schimb se pot aduce cele 5
comune rămase din plasa Ormeniș, și care, cum am zis mai sus, prin linia ferată cu Ludușul, gravitează spre
Bistrița și, nicidecum, spre Teaca. Aceste 5 comune, laolaltă au 3.716 locuitori.
2. Va să zică, pierde plasa Beșineu, prin cele 8 comune, 6.567 suflete și câștigă, prin aceste 5 comune, 3.716
locuitori.
3. Ca să se completeze numărul de prezent, ar fi de lipsă ca să se dezmembreze și din plasa Beclean unele
comune, care în formația ei prezentă și așa este prea mare, și anume, ar fi să se aducă la plasa Beșineu următoarele comune, care sunt în apropierea Bistriței și toate sunt situate pe calea ferată și pe șoseaua națională (s.n.):
Arcalia (10 km. de Bistrița), Măgherușul, Chintelnic, Cristur, Șirioara, Chiraleș, Țigău, Sâniacob și eventual,Sfântu, care au o populație de 7.027 suflete, astfel că în modul acesta, se face din plasele Beclean și Beșineu,
două plase egale.
4. Prin această aducere, câștigă plasa Beșineului și din punct de vedere politic, deoarece comunele, ce se
vor adăuga, atât din plasa Urmeniș, Sărmaș (Budatelnic), cât și din plasa Becleanului, se compun exclusiv din
populație română, care ar contrabalansa elementele de naționalitate săsească din actuala plasă a Beșineului.
5. Să se formeze o plasă nouă, cu capitala Lechința, nu o aflu cu cale, nici din motive național-politice, dar
nici din motive geografice. Nu se poate nici într-un chip forma, un complex de comune, în jurul Lechinței,
care prin raportul numeric, să poată alcătui o plasă. Pentru că cele de la Teaca nu le poți trece la Lechința, iar
cele din jurul Lechinței, nu se pot trece, tot din motive de comunicație, la Teaca.

72 Urmează 58 de semnături, ale oficialilor, funcționarilor, preoților, dascălilor, etc.
73 Fântânița.
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6. Deci numai așa, precum s-a proiectat mai sus, pot să se fixeze plasele cele noi.
7. Aceea, ca să rămâne și pe mai departe centrul noii formânde plase a Beșineului, orașul Bistrița, nu trebuie să se clarifice în mod deosebit, pentru că toată viața politică, economică, culturală și judiciară din comunele
de mai sus expuse, gravitează spre Bistrița, iar pe de altă parte, plasa dispune de propria-și locuință pretorială și de
biroul pretorial, ceea ce în ziua de azi, este de foarte mare însemnătate (s.n.).
8. Pentru ilustrarea mai temeinică și mai evidentă, aclud74 un tablou, compus cu privire la proiectul din
chestiune; totodată, Vă aștern și tablourile din cauză.
Bistrița, la 14 aprilie 1921.
Ibidem, f. 64-66.
15.
Împărțirea administrativă
De la Prefectura județului Bistrița-Năsăud.
Nr. 785/1920. Pref.
Obiect: Noua împărțire administrativă în județe.
Către
Ministerul de Interne
Direcția Ținuturilor Alipite și Unificării Administrative,
București.
În chestiunea proiectului comunicat, referitor la alcătuirea județului Bistrița-Năsăud în baza Ordinului
D-voastră, luând avizul factorilor din județ: înaintând memoriile, părerile și doleanțele acestora în întregime,
pe acestea totodată, în rezumat, avem onoare a le expune în următoarele […]75.
Din cele expuse apară că părerile înaintate, în majoritate culminează în constatarea faptului că de prezent,
unirea județului Maramureș cu județul Bistrița-Năsăud nu este admisibilă. Peste motivele de interes general,
și așa de ponderoase, invocate în părerile menționate, ca lipsa de mijloace de comunicațiune, nu se poate trece
cu vederea. Ținem de prisos a accentua încă o dată acele motive.
Comisiunea însărcinată cu noua împărțire a județelor, în zilele trecute, în urma memoriului înaintat din
partea județului Maramureș, a dat un comunicat, în înțelesul căruia această comisiune a hotărât că județul
Maramureș rămâne așa cum este, întrucât unirea cu Năsăudul nu se poate face până când nu va fi legat de
acesta prin cale ferată.
Maramureșul va rămâne dar ca o regiune aparte, cu populația sa de 150.000 locuitori.
În urma acestei declarațiuni, chestiunea județului Maramureș, deocamdată, e rezolvată.
Cererea Comitetului Central Săsesc și a orașului Bistrița, ca județul Bistrița-Năsăud, pe lângă unirea plasei
Beclean și a lor 23 comune din plășile Teaca și Ormeniș cu județul nostru, să fie mărit încă cu toate comunele
din plășile Teaca, Reghin și Ormeniș, din considerațiuni de ordin administrativ mai înalte, în situația prezentă
a consolidării interne a Statului, și din punct de vedere al comunicațiunii, fiindcă gravitează toate spre Târgu-Mureș, nu s-ar putea lua în considerare.
Capitala județului
Motivele naționale, culturale, comerciale și industriale, economice-financiare și de comunicație invocate în
părerile intelectualilor din plasa Rodna Veche, Valea Bârgăului, intelectualilor români din Bistrița și jur, plășile Beșineului, Iadului, Reuniunii secretarilor din județ, a Comitetului Executiv Săsesc și a orașului Bistrița,
care toți laolaltă aproape, reprezintă majoritatea locuitorilor din județ, sunt atât de ponderoase, încât pentru
moment, considerând că Maramureșul va rămâne în starea actuală, numai orașul Bistrița poate fi indicat ca să
rămână și mai departe de capitala județului nostru.
Este oraș cu locuințe și clădiri publice suficiente. Centru economic puternic, care mai ușor, numai prin
faptul că este reședința județului, se poate întări din punct de vedere național.

74 Anexez.
75 În continuare, în materialul de sinteză întocmit de prefectură sunt expuse în rezumat documentele de mai sus.
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Majoritatea locuitorilor din plășile Iadului, Beșineului, cele 23 de comune din plasa Teaca și Ormeniș,
majoritatea comunelor din plasa Beclean, gravitează, în mod natural, spre orașul Bistrița; numărul acestor
locuitori, cu orașul Bistrița, face […]76.
Căi ferate și șosele bune se concentrează în orașul Bistrița. Țin de prisos a înșira celelalte motive pentru
capitala Bistrița.
În ce privește comuna Năsăud, de capitală a județului, țin să accentuez, că din motivele invocate în memorialul năsăudenilor, mai târziu, s-ar putea recurge la Năsăud, peste 15-20 de ani, când se vor fi satisfăcut
anumite necesități: lumina electrică, canalizare, locuințe pentru funcționari, clădiri publice, un plan sistematic
al orașului.
Pentru Năsăud, ca reședință, pledează, cum am menționat, motivele aduse în memoriul năsăudenilor: viitor important, nod de căi ferate, când se va construi linia ferată spre Bucovina și cea spre Maramureș.
Împărțirea plășilor.
Majoritatea părerilor și cererilor, care le-am expus mai sus, culminează în aceea, ca plășile să rămână în
starea actuală.
Intelectualii din cele opt comune a Văii Bârgăului ar dori crearea plasei Bârgăului, cu sediul în Borgo
Prund.
Sașii, după cum dovedesc părerile înaintate din partea lor și expuse mai sus, ar dori ca, în plășile care se
vor alcătui, elementul săsesc să fie în preponderență.
Sunt multe considerațiuni, care trebuie să se aibă în vedere și la împărțirea plășilor: interesele de stat,
mijloacele de comunicație, numărul și naționalitatea locuitorilor din plăși, iar la designarea sediului plasei,
trebuie să se iee în vedere că, întrucât numai e posibil, sediul să fie în centrul plasei, eventual, și dacă nu e centrul plasei, locuitorii comunelor să poată călători ușor la centru, accesul la sediul plasei să fie natural și cât mai
ușor, deci mijloacele de comunicațiune; căile ferate și șoselele trebuie să se iee în considerare la desginarea77
sediului plasei.
Din punct de vedere a unei bune administrații, ar fi potrivit să se creeze plăși cât mai mici, astfel putându-se da directive bune și unitare în administrația comunelor, iar de altă parte, putându-se instrua și controla
organele subalterne administrative și comunale.
Realizarea acestui scop însă e împreunat cu cheltuieli foarte mari.
Dacă la împărțirea plășilor s-ar avea în vedere crearea de plăși mici, în acest caz, cererea intelectualilor din
Valea Bârgăului, din motivele înaintate în cerere, se poate satisface.
La împărțirea plășilor trebuie să avem în vedere să se unește cu județul nostru întreaga plasă a Becleanului
și 23 de comune din plășile Teaca și Ormeniș. Ținem a constata, că e foarte anevoios a face o împărțire a plășilor care să corespundă din toate punctele de vedere: comunicație, accesul la sediul plasei, interese de stat.
În județul actual Bistrița-Năsăud sunt de prezent 4 plăși și orașul Bistrița, cui consiliu urban.
Propunem împărțirea județului întregit cu plasa Becleanului și alor 23 comune din plășile Teaca și Ormeniș, în 6 (șase) plăși, anume:
1. Plasa Năsăudului, cu sediul în Năsăud, cu 23 comune, care aparțin plasei și de prezent.
2. Plasa Rodna Veche, cu sediul Rodna Veche sau Sângeorzul Român. Motive sunt și pentru o comună și
pentru alta, ca să fie sediul plasei. Sângeorzul Român e centrul plasei, loc potrivit de dezvoltare, băi excelente,
ape minerale. În Rodna Veche sunt locuințe pentru funcționari și pentru oficiul plasei. În caz dacă Sângeorzul
Român ar fi designat de sediu a plășii, atunci numirea plasei ar fi Sângeorzul Român.
3. Plasa Iadului. Numirea acestei plase ar fi mai potrivită să fie înschimbată cu numirea plasa Bârgăului cu
sediul în orașul Bistrița. E mai motivată această denumire decât a Iadului.
La această plasă să aparțină comunele care aparțin de prezent.
4. Plasa Teaca, cu 25 comune, cu sediul în comuna Teaca, cu 22.190 locuitori. Comunele sunt următoarele:
1. Șoimuș, 2. Ardan, 3. Friș, 4. Sebeșul de Sus, 5. Ruștior, 6. Șieuț, 7. Gledin, 8. Monor, 9. Orosfaia, 10. Comlod,

76 Lipsă text în documentul original.
77 Denumirea, stabilirea.
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11. Uilac, 12. Chibulcut, 13. Teaca, 14. Iuda Mare, 15. Budurlău, 16. Bratfalău, 17. Archiud, 18. Ocna, 19. Băița,
20. Uifalău, 21. Logic, 22. Pintic, 23. Uila, 24. Posmuș, 25. Stupini.
5. Plasa Beșineu, cu 40 comune, cu o nouă numire, plasa Șieului și cu sediul în Bistrița și cu 28.794 locuitori.
Numirea plasa Șieului e mai motivată ca numirea Beșineu. Comunele sunt următoarele: 1. Șieul Mare, 2. Sântioana, 3. Bârla, 4. Nușfalău, 5. Șirling78, 6. Budacul Săsesc79, 7. Buduș, 8. Șimotelnic80, 9. Monari, 10. Bileag, 11.
Serețel, 12. Șomfalău81, 13. Beșineu, 14. Crainimăt, 15. Herina, 16. Galați, 17. Dipșa, 18. Lechința, 19. Vermeș,
20. Sângeorzul Săsesc82, 21. Bungard, 22. Jeica, 23. Neț, 24. Ferihaz, 25. Tonci; acestea sunt din plasa actuală a
Beșineului; 26. Fiscut83, 27. Sânmihai, 28. Lumperd, 29. Chiciud, 30. Visuia, aceste comune sunt din plasa Ormeniș; 31. Arcalia; 32. Măgheruș; 33. Chintelnic; 34. Cristur; 35. Șirioara; 36. Chiraleș; 37. Țigău; 38. Sâniacob;
39. Sfântu; acestea sunt din plasa Becleanului; 40. Budatelnic, din plasa Sărmașului.
Motivele la împărțirea comunelor între aceste două plase sunt următoarele: plasa Teaca, cu 13 comune, e
prea mică, cu 12.523 locuitori, să formeze o plasă singură. Unindu-se însă din județul Cojocna încă 9 comune
cu 6.016 locuitori, aceste nouă comune, cu cele treisprezece comune din plasa Teaca, ar putea forma o plasă;
mai vârtos, că se mai adaugă și comuna Budatelec, din plasa Sărmaș, cu 1.215 locuitori. Având însă în vedere
că, comunele care se adaugă din plasa Ormeniș și comuna Budatelec din plasa Sărmaș, toate gravitează prin
linia ferată Bistrița-Luduș la Lechința, respectiv la Bistrița și nu stau nici cum în legătură cu Teaca, nici barem
prin drumul lor de hotar, ci, numai cu un înconjur mare prin Sărmaș, spre Reghin, în consecință, acestea nu
se pot uni cu Teaca, ci prin poziția lor geografică, sunt a se uni cu Bistrița. În acest caz însă, ar rămâne plasa
Teaca numai cu 13 comune și e prea mică. E ușoară însă completarea acestei plăși cu alte comune din plasa
actuală a Beșineului, care toate gravitează, prin poziția lor, la Teaca și care, situată fiind la periferia plasei Beșineu, sunt mai aproape de Teaca.
Astfel de comune sunt următoarele opt: Șoimuș, Ardan, Friș, Sebeșul de Sus, Ruștior, Gledin și Monor,
care laolaltă, au o populație de 6.567 de suflete. Acestea au drum prin Șieul Mare și Monor, direct la Teaca
și dacă privim harta, acestea ar forma, cu plasa Teaca, un compact bine determinat. Și din motive naționale,
această formație este potrivită, deoarece aceste comune, care s-ar trece la Teaca, populația este exclusiv română. În modul acesta s-ar forma o plasă compactă, cu centrul Teaca, care în forma aceasta, într-adevăr, este
centru, în toate privințele. S-ar trece la Teaca și comunele din plasa Ormeniș hotărâte, care au legătură, precum sunt Orosfaia, Comlod, Uilac și Chibulcut, cu o populație de 3.100 locuitori. S-ar crea deci plasa Teaca,
compusă din 25 comune și cu o populație de 22.190 de locuitori, cu centrul în Teaca.
Luându-se din plasa Beșineu cel opt comune amintite mai sus, în schimb, se pot adăuga cele 5 comune
rămase din plasa Ormeniș și care, cum am menționat mai sus, prin linia ferată a Ludușului, gravitează spre
Bistrița și, nicidecum, spre Teaca, aceste 5 comune, laolaltă, cu 3.716 locuitori. Pierde plasa Beșineu, cu cele
opt comune, 6.567 locuitori și câștigă cu aceasta, 5 comune, cu 3.716 locuitori. E potrivit ca să se adauge la
plasa Beșineu și unele comune din plasa Beclean, care plasă, în formația prezentă, și așa, este prea mare și care
comune, sunt în apropierea Bistriței și toate sunt situate pe calea ferată și pe șoseaua națională.
Acele comune sunt următoarele: Arcalia (10 km. de Bistrița), Măgheruș, Chintelnic, Cristur, Șirioara, Chiraleș, Țigău, Sâniacob și eventual, și Sfântu, care au o populație de 7.027 de suflete, astfel că în modul acesta,
se creează din plasa Beclean și plasa Beșineu, 2 plăși aproape egale.
Prin această adăugire, câștigă plasa Beșineului și din punct de vedere național, deoarece comunele care se
vor adăuga, atât din plășile Ormeniș, Sărmaș (Budatelec), cât și din plasa Becleanului, se compun exclusiv din
populație română, care ar contrabalansa elementele de naționalitate săsească din actuala plasă a Beșineului.
Formare unei plase noi cu capitala Lechința, de prezent nu o țin potrivită, nici din motive național-politice,
dar nici din motive geografice. Nu se poate nici într-un chip forma un complex de comune în jurul Lechinței,
care prin raportul numeric, să poată alcătui o plasă, pentru că, comunele de la Teaca, nu se pot trece la Lechința, iar cele din jurul Lechinței, nu se pot trece, din motive de comunicație, la Teaca.
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Aceea, ca să rămână și pe mai departe, sediul plasei Beșineului (Șieului) orașul Bistrița, nu trebuie să fie
motivat în mod deosebit, pentru că toată viața politică, economică, culturală și justițiară din comunele mai sus
expuse gravitează spre Bistrița, iar de altă parte, această plasă dispune de propria-și locuință pretorială și de
edificiu pentru oficiu, ceea ce în ziua de azi, este de foarte mare însemnătate.
6. Plasa Becleanului, cu sediul Beclean, cu următoarele comune: 1. Beclean, 2. Rusul de Jos, 3. Șintereag, 4.
Cociu, 5. Mogoșmort84, 6. Vireag85, 7. Șieu-Odorhei, 8. Bretea, 9. Agrișul de Jos, 10. Figa, 11. Nușfalău, 12. Rusul
de Sus, 13. Malin, 14. Feleac, 15. Arpașteu86, 16. Dicea87, 17. Măluț, 18. Coldău, 19. Ciceu-Cristur, 20. Săsarm,
21. Ilișua, 22. Căianul Mare, 23. Căianul Mic, 24. Dobric, 25. Spermezeu, 26. Sâta, 27. Dobricel, 28. Diug88, 29.
Târlișua, 30. Agrieș, 31. Borleasa, 32. Ciusa89, 33. Piatra, 34. Mireș, 35. Păltineasa, 36. Curtuiușul Becleanului90.
În ce privește numărul locuitorilor după naționalitate, din orașul Bistrița și din plășile care vor alcătui noul
județ, în baza recensământului populației din luna decembrie 1921, situația se prezintă conform tabloului de
mai jos. Observă, că numărul locuitorilor după naționalitate din plăși corespunde împărțirii actuale a comunelor în plăși.
Numele plășilor
Beșineu
Iad
Năsăud
Rodna Veche
Totalul plășilor
Orașul Bistrița
Totalul județului
în prezent
Plasa Beclean
13 comune
din plasa Teaca
9 comune
din plasa Ormeniș
Comuna Budatelec
din plasa Sărmaș
Totalul județului
în noul proiect

Români

Unguri

35.280

13.871
16.833
24.871
25.762
81.337
3.716
85.053
(70,6%)
25.144

1.884
189
1.164
466
3.643
1.302
4.945
(4,2%)
6.344

Germani
și șvabi
5.827
8.562
184
770
15.343
5.163
20.506
(17%)
1.642

12.523

8.488

1.095

6.816

5.479

1.30

1.215

1.135

38

-

12

30

125.299
(71,08%)

13.722
(7,78%)

24.433
13,8%)

8.876
(5,04%)

3.983
(2,3%)

Numărul
locuitorilor
23.403
28.132
28.277
28.393
108.115
12.364
120.479

176.313

Evrei

Alte naționalități

777
820
2.046
1.195
1.838
2.018
6,856
(5,6%)
1.722

1.104
1.728
12
110
2.954
165
3.119
(2,6%)
428

2.285

249

406

-

37

-

Bistrița, la 30 mai 1921.
Redactat, subprefect, Leon Scridon.
Ibidem, f. 17-26.
Secțiunea II.
Proiecția Consiliului Dirigent – 1919
1.
Resortul Afacerilor Interne
Circulară
Pentru propuneri privitoare la o nouă împărțire a circumscripțiilor administrative
Având în vedere că împărțirea circumscripțiilor administrative/judiciare/electorale nu corespund nici intereselor adevărate ale unei administrații moderne, nici intereselor populațiunii, Consiliul Dirigent, în timpul
cel mai apropiat, va modifica aceste circumscripții.
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Pentru a putea ține seama de dorințele celor interesați, prefecții comitatelor/județelor vor face o anchetă
împreună cu factorii competenți din circumscripția lor, ca să studieze chestiunea și să facă propuneri precise
și motivate.
În atare, de acea, se invită și celelalte autorități administrative, judecătorești, bisericești-școlare, fruntașii
vieții publice, ca să înainteze propunerile de noua împărțire, respectiv, rectificare a circumscripțiilor din teritoriul nostru, bine precizate și motivate, până la 31 ianuarie 1919, la Resortul Afacerilor Interne în Sibiu.
Se are în vedere o singură categorie de circumscripții, care deoparte, să fie aceeași în serviciile administrative, judecătorești și la alegerile pentru corpurile legiuitoare, de altă parte, să unească pe singuraticile națiuni
conlocuitoare în circumscripții, după putință, naționale.
Sibiu, 10 ianuarie 1919.
Iuliu Maniu, președintele Consiliului și șef al Resortului Internelor.
A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 63; publicată și în „Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent”, nr. 5, 5/18 ianuarie 1919, pp. 36-37.
2.
Onor. Prefecturii județene,
Loco
La recercarea de dtto. 16 februarie a.c., nr. 223, făcută în urma circularei venită de la Consiliul Dirigent,
Resortul Internelor, referitor la o nouă arondare a județelor și a circumscripțiilor județene și administrative,
îmi iau voie a-mi da și subscrisul, nenormativa părere în următoarele:
1. În asemănare cu arondarea nenaturală și neîntemeiată geograficește a comitatelor după trecutul sistem
maghiar, județul Bistrița-Năsăud, ca și altele reclamă o arondare mai firească din toate punctele de vedere;
politic, național, economic etc.
2. În vederea acestui fapt, luând de bază, spre vest, limita graniței prin curgerea Someșului și a Șieului,
până la un loc, țin că ar fi foarte natural dacă s-ar mai alătura la acest județ în continuare, încă comunele: Mogoșmort, Vireag, Cociu, Șintereag, Șieu Sântul, Șieu Cristur, Chintelnic, Măgheruș, Arcalia, Chiraleș, Șirioara,
Țigău și Sâniacob, Ida Mare.
3. Motivarea acestei propuneri reiese de la sine. Centrul județului Bistrița-Năsăud fiind Bistrița, acest oraș
este care ar fi mai îndemânatic acestor comune din tot punctul de vedere; pentru trebuințele industriale, de
comerț, de creștere prin școale, prin meserii, pentru târguri și târguieli etc.
Dar, chiar și din punct de vedre administrativ bisericesc, unele din aceste comune, chiar și până acum au
aparținut și aparțin și astăzi la protopopiatele din Bistrița. Cu un cuvânt, aproape toate trebuințele și așa, și le
mulțumesc în orașul Bistrița, afară de administrația politică și justiție.
4. Poate că și pentru comuna Coșna, mai curând s-ar cere să fie anexată la plasa (cercul) de azi a Iadului,
decât la Rodna.
De sine înțeles, că vor trebui întrebate și respectivele comune și, la sigur, se vor declara în acest înțeles, deoarece pentru multe din ele, ba poate, pentru toate, Bistrița, ca centru de județ, este pe jumătate mai aproape,
decât Dejul.
Bistrița, la 7/20 februarie 1919.
Grigore Pletosu, protopop.
A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 66.
3.
Mult Stimate Domnule Subprefect
La recercarea de sub nr. 223/1919, observ că alăturarea comunelor Coșna și Cârlibaba la Bucovina, de la
care au fost dezlipite și alăturarea ținutului despre Măgheruș, care aproape atinge centrul județului nostru,
sunt necesități geografice. Pentru satisfacerea unor cerințe naționale (a națiunilor conlocuitoare) cred că împărțirea și modificările de lipsă, mai ușor se pot face în centru, cu charta a mână și avânt în vedere întregul și
nu un județ, cu ținuturile învecinate.
O împrejurare însă vreau să o scot în relief, și anume, că dacă noi, Românii, voim să fim echitabili cu națiunile conlocuitoare și nu le împrăștiem între diferite județe, ci dimpotrivă, le adunăm, ca să le putem da mai
ușor drepturi naționale, apoi, asta nu e iertat, să meargă până la aservirea minorităților românești din acele
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grupuri eterogene. Toate drepturile naționale care le asigurăm grupelor eterogene, trebuie să le asigure și minorităților românești din acele grupe, ceea ce e ușor posibil, pentru că funcționarii grupelor eterogene, chiar
de neam străin, trebuie să cunoască limba oficioasă a statului român.
Bistrița, în 22 februarie 1919.
Cu toată stima,
Ion Corbu.
Ibidem, f. 69.
4.
Onorată prefectură a județului Bistrița91
La scrisoarea D-voastră de la 16 februarie 1919, nr. 223-919, referitor la împărțirea circumscripțiilor administrative îmi iau voie a Vă prezenta următoarea propunere:
Dacă comuna Beclean este să se țină de județul Solnoc-Doboca, atunci să se susțină linia veche a județului
Bistrița-Năsăud, Suplai, Poieni, Zagra, Mocod, Nimigea Ungurească, Teure, Brașfalăul de Jos.
Să se adauge apoi la județul nostru comunele Șieu-Cristur, Chintelnic, Măgheruș, Arcalia, Chiraleș, Sâniacob, Țigăul Săsesc92. De aici încolo, să se susțină linia veche Lechința, Vermeș, Sângeorzul-Săsesc și Bungard.
Să se adauge apoi la județul nostru comunele din județul Cojocna, Fiscut, Sânmihai, Lumperd, Chiciud,
Stupini, Bratfalău și Budurlău.
Comunele, ce propun să se adauge la județul nostru, sunt, parte, mai aproape de Bistrița decât de Dej și
Cluj, parte, gravitează la Bistrița și au mod de comunicație mai ușoară cu noi.
Bistrița, în 6 martie 1919.
Cu stimă, George Curtean.
Ibidem, f. 61.
5.
Onoratei prefecturi a județului Bistrița-Năsăud
Bistrița
La prețioasa recercare de datto. 16 februarie a.c., nr. 223, în privința împărțirii noi a circumscripțiilor administrative, am onoare a propune, ca la județul nostru ca comune, care gravitează la acest centru ar fi a se anexa
la județul nostru, din punct de vedere administrativ și comercial, următoarele comune aparținătoare județelor
vecine:
1. Măgheruș (Sajómagyaros); 2. Arcalia (Arkalja), 3. Țigău (Cegötelke); 4. Chintelnic (Kentleke); 5. Chiraleș
(Kerlés); 6. Șirioara (Sajó-Sarvar); 7. Feleac (Fellak); 8. Sâniacob (Százszentjakab); 9. Cristur (Bethlen Keresztur); 10. Sfântu (Sajószentandras); 11. Odorheiu (Sajóudvarhely); 12. Bretea (Magyarberéte); 13. Iuda Mare
(Nagyida); 14. Posmuș (Paszmoș); 15. Pintic (Százpéntek):
Oficiul parohial gr-cat.
Bistrița, la 13 martie 1919.
Cu deosebită stimă, Dioniziu Vaida, paroh.
Ibidem, f. 65.
6.
De la Prefectura județului Bistrița-Năsăud
Către Consiliul Dirigent, Resortul Internelor
Sibiu
Domnule Ministru!
La ordinul referitor la împărțirea administrativă în circumscripțiuni noi, am onoare a Vă raporta următoarele:
I. Frații din Năsăud v-au prezentat deja un memoriu în chestia aceasta și întemeindu-se pe un trecut istoric adevărat, mai departe, pe faptul notoric că Năsăudul a fost un centru cultural în viața românească și este

91 Deși un intelectual de frunte al Bistriței, autorul face o regretabilă confuzie; în realitate, între 1918-1925, județul s-a

numit Bistrița-Năsăud cu reședința în Bistrița.
92 Țigău.
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și azi. Doresc arondarea administrativă în acel sens ca județul de azi Bistrița-Năsăud să fie împărțit județul
Năsăudului cu centrul Năsăud și să i se alăture și circumscripția Becleanului, ca astfel să cuprindă toată Valea
Someșului și o mică parte din Maramureș.
II. Paralel cu această tendință este a doua propunere și dorință, făcută din partea concetățenilor sași, care
aderează la propunerea și la dorința fraților din Năsăud. Conducătorii sași cer și propun să se facă cam în
cadrele Districtului vechi al Bistriței, un județ nou al Bistriței, cu centrul la Bistrița și cu următoarele preturi:
pretura Iadului, a Beșineului, eventual, încă una sau două preturi, care s-ar înființa în alt centru potrivit, după
așezarea comunelor care le reclamă a se alătura la acest județ nou. Județul Bistriței după această propunere ar
consta: din următoarele comune:
a) 29 comune din cercul Iadului și Beșineului și anume: Bistrița, Baiersdorf93 (Crainimăt) Bileag, Orhei
(Burghalle), Cepan, Budacul Săsesc, Dipșa, Șieul Mare, Beșineu, Iad, Dorolea (Klein Bistritz), Cușma, Lechința, Dumitra Mare, Monariu (Minarken), Herina, Uifalăul de Sus94, Petriș, Pintac95, Sigmir (Schönbirk), Jelna
(Seendorf), Sângeorzul Săsesc, Taci (egal Tonci), Tărpiu (Treppen), Aldorf, Dumitra Mică96, Ferihaz (Weisskirch), Vermeș, Vinda97, laolaltă, 29 comune.
b) Către acestea doresc a se alătura din județul Solnoc-Doboca 5 comune și anume: Sâniacob (Jacobsdorf),
Arcalia (Kallesdorf), Chiraleș, Moruț și Măgherușul.
c) Din Mureș-Turda, cer Reghinul Săsesc, Birk98, Idieciul de Jos și Idieciul de Sus.
d) În fine, din comitatul Cojocnei, cer alăturarea următoarelor comune: Batoș (Botsch), Dedrad, Seplac, Ida
Mare, Posmuș, Teaca, Uila și Logig (Ludwigsdorf; Szász Ludvég).
Toate împreună, sunt 45 de comune. Listele acestor comune o alătur sub a), la acest raport.
Propunerea și cererea concetățenilor sași se întemeiază pe următoarele date istorice și etnografice:
a) Majoritatea acestor comune au aparținut la așa numitul Fundus Regius (Königsboden) și în timpul absolutismului au aparținut, partea cea mai mare, la Districtul Bistriței.
b) În anii 1860-1864, reprezentanții sașilor și reprezentanții românilor ardeleni în coînțelegere au făcut un
proiect de împărțire administrativă în felul acesta și mi l-au prezentat tipărit, din care apare că deja în anii aceea s-au fost făcut învoirea împrumutată, între sași și între români, la împărțirea propusă de concetățenii sași
în sensul și extinderea de mai sus.
c) Al treilea motiv pe care se întemeiază e dorința lor ca toate comunele cu poporațiune săsească din jurul
Bistriței, până în Reghin și până în Teaca, să fie grupate în același județ al Bistriței. Pe această cale viața administrativă culturală bisericească și economică-financiară a poporului săsesc din aceste părți, ar fi grupată după
princiiple lui Wilson, încât îi privește pe sașii de aici.
d) Recunosc concetățenii sași că în aceste comune locuiește și popor românesc care de sine înțeles, nu
poate fi strâmtorat nici într-o privință, chiar după părerea concetățenilor sași, căci în fiecare comună, unde populația română trece peste a cincea parte, limba românească va fi egal îndreptățită în administrația comunală,
apoi, la compunerea reprezentanțelor comunale și a primăriilor, această proporție se va validita fără excepție.
Tot așa, funcționarii administrativi și judecătorești vor fi recrutați și aleși în proporția aceasta, fără nici o
restrângere. În fine, interesele culturale și economice românești vor fi, în comunele săsești, în proporția numerică ocrotite în viața comunelor din acest județ.
e) Aici mai amintesc că, întemeiați pe motivele invocate, concetățenii sași alătură aici sub b) și c) o rugare
și un proiect de împărțire a sașilor din Ardeal în 5 comitate săsești, firește, locuite de însemnată populație
românească, împreună cu sașii.
III. Afară de aceste două propuneri și două vederi dominante în județ, s-a format și a treia părere dominantă, cu privire la extinderea și împărțirea administrativă a acestui județ. Această părere culminează în aceea
ca, județul Bistrița-Năsăud să rămână în formațiunea de azi și să i se mai alăture câteva comune din județul
Solnoc-Doboca și din cercul Tecii și în parte, să li se împlinească și dorințele sașilor, alăturându-se la acest
93
94
95
96
97
98

Crainimăt.
Corvinești.
Pintic, Slătinița.
Dumitrița.
Ghinda.
Petelea.
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județ toate comunele care bisericește, aparțin la tractul protopopesc al Bistriței, unit și neunit, și lutheran,
precum și unele comune de pe câmpie, care sunt în apropierea liniei ferate Bistrița-Mureș-Luduș și gravitează
economicește, către Lechința și Bistrița și sunt cu mult mai aproape de acest centru, decât de Cluj, Moci, Teaca,
lipsindu-le comunicațiunea necesară.
După această părere, primită de la protopopii Bistriței Dionisiu Vaida și Grigore Pletosu și Dr. Kisch städtpfarer99 și alți factori, buni cunoscători a părților numite, ar fi bine să se alăture la județul Bistrița-Năsăud
următoarele comune, și anume:
Din județul Solnoc-Doboca:
a) Sireagul100 (Virágos Berek), Magosmort, Coci, Șintereag (Somkerék), Șieu-Odorhei, Bretea, Sfântu (Sajószentandrás), Șirioara, Feleac (Sárvár), Chintelnic (Kentelke), Chiraleș (Kerlés), Șieu-Măgheruș, Arcalia, Țigău
(Czegötelke), Sâniacob (Szász Szetnjacob), Uifalăul Săsesc, Matei, Moruț, Iuș (Szászujös), Fiscut.
b) Din cercul Tecii, Ida Mare (Nagyida), Uila, Posmuș, Pintic (Szászpéntek), Fiscut, Sânmihai, Bratfalău,
Budurlău, Lumpert, Chiciud, Stupini (Oláhsolymos), în fine, din jurul Monorului să se alăture:
c) Râpa de Sus, Râpa de Jos, Batoș, Dedrad-Seplac, eventual, Teaca și Logig (Szászludvég).
IV. Motivele la rotunzirea județului Bistrița-Năsăud sunt următoarele:
a) Numărul populațiunii județului e 127.000 suflete, pe când numărul locuitorilor din Solnoc-Doboca, e
mai mare cu 200.000
b) Bistrița, ca centru, are linie ferată către Dej și către Luduș și astfel, toate comunele înșirate și anexânde
din cercul Becleanului, din cercul Tecii și din câmpia apropiată au legături naturale și comunicație foarte bună
și multe referințe economice, financiare și bisericești și școlare cu Bistrița. În caz de rotunzire, s-au putea face
expozituri pretoriale101 în Monor și Lechința.
Bistrița, la 21 martie st.n., 1919.
Devotat, Dr. Gavril Tripon, prefect.
Ibidem, f. 59-60.
7.
De la Președintele Tribunalului din Bistrița
Cu provocare la ordinul D-lui. șef al Resortului Justiției de sub nr. 525/1919-1 Just. pe lângă acludarea tabloului comunelor singuratice aparținătoare judecătoriilor de ocol din circumscripțiile tribunalului Bistrița, în
care e indicat, după datele din dicționarul localităților (Helység Névtara), numărul locuitorilor și naționalitatea
majorității, am onoare a raporta următoarele:
Întreg teritoriul județului e repartizat numai între 3 judecătorii de ocol, Bistrița, Năsăud, și Rodna Veche,
așa încât reducerea judecătoriilor s-ar putea efeptui numai cu jignirea intereselor publicului ce caută ajutorul
justiției, pentru că o parte ar fi nevoiți a face un drum relativ foarte lung pentru a-și putea apăra interesele înaintea instanței prime judiciare, eventual pentru a-și putea câștiga unsele date necesare de la cărțile funciare.
Arondarea prezentă a judecătoriilor de ocol corespunde și din punctul de vedere, de a concentra diferitele
insule de naționalitate străină la anumite judecătorii, întru-cât toate comunele cu populație de naționalitate
sași și două comune cu populația de naționalitate maghiară sunt concentrate la Judecătoria de Ocol Bistrița,
iar de celelalte două judecătorii, din Năsăud și Rodna Veche, se țin numai comune românești.
Tot asemenea, luând în considerare teritoriul actual al județului corespund și sediile prezente a judecătoriilor și tribunalului, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere a teritoriului și al comunicației.
Bistrița, la 8 mai 1919.
Ibidem, f. 55.

99 Preot paroh în Bistrița.
100 Formă alterată pentru Vireag=Florești.
101 Reședințe de pretură; expresie preluată din împărțirea administrativă din perioada neoabsolutistă: 1850-1860.
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A project of ’’regionalization’’ of Romania from the year 1921.
The case of Bistrița-Năsăud county.
(Abstract)

The Ministry of Internal Aﬀairs led in 1921 a project of administrative distribution of the Romanian administrative counties in 9 regions.
The autor publishes a series of 15 documents related to the point of view of the local management, the
diﬀerent associations and organizations and personalities of the Bistrița-Năsăud county and includes another
7 documents from the year 1919 appended as answers to the same matter, documents that were addressed to
the Dirigent Council.
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Lucian Blaga de la Lisabona la Bistrița. Colecția de azulejos

Elena Elisabeta PLENICEANU

Cuvinte cheie: Lucian Blaga, Bistrița, azulejo, Portugalia, artă lusitană, sec. XVII-XVIII.
Keywords: Lucian Blaga, Bistrița, ajulezo, Portugal, Lusitanian art, XVII-XVIII centuries.

Lucian Blaga diplomat în Portugalia
La 11 martie 1938, Lucian Blaga este trimis extraordinar și ministru plenipotențiar în capitala Portugaliei,
la Lisabona, cariera sa diplomatică atingând treapta cea mai înaltă a acestei profesii, aceea de ambasador. La
începutul lui aprilie 1938 își ia în primire postul de diplomat transmițând foarte repede impresiile privind
locurile și oamenii. Cu stilul său caracteristic, prietenilor le transmite vestea și scrie, pe 14 aprilie 1938, lui
Ion Breazu: „Te salut chiar din Lisabona! „E necrezut de frumos pe aici. Peisajul o minune, orașul fără pretenții, dar
neîntrecut. Rasa cam pestriță. Limba plină de fragmente românești, încât nevrând trebuie să crezi că împăratul Traian a
fost iberic”1.
Scrisorile de acreditare le prezintă președintelui Republicii Portugheze, generalul António Óscar de Fragoso Carmona, la 18 mai 1938, cu care ocazie în discursul său aduce un omagiu latinității: „Născut în Carpații
Transilvaniei, în citadela orientală a lumii latine, mă consider deosebit de fericit de marea onoare ce-mi revine de a reprezenta România în Portugalia, care este cealaltă citadelă, occidentală, în Europa, a acestei latinități, al cărei miracol de
civilizație și de glorie va străluci de-a pururea în viața umanității”2.

Lisabona, 18 mai 1938

1
2

Ion Floroiu, Lisabona - Ultimul post diplomatic al lui Lucian Blaga, în Lucian Blaga în diplomația românească, Sebeș 2011,
p. 66.
Ibidem, p. 67.
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„În fiecare duminică făceam excursii în Portugalia. Și toate aceste excursii sunt imortalizate de mama mea,
prin fotografii, într-un album mare, pe care l-a făcut pentru Portugalia.....O bună parte din timp am stat la un
hotel, la Estoril, și restul timpului am stat la un hotel la Lisabona. Legația noastră de acolo nu avea o reședință,
ci numai câteva birouri închiriate, în oraș, într-o clădire. Cum părinții mei nu intenționau să rămână acolo
mult timp - pentru că tatăl meu dorea să ajungă la Universitatea din Cluj – nici nu au căutat prea insistent o
locuință”3.
La 1 aprilie 1939 Lucian Blaga părăsește definitiv cariera diplomatică încheiată cu această perioadă lusitană, carieră pe care a slujit-o cu înalt profesionalism, cu pasiune, cu entuziasm, cu demnitate și patriotism. La
întoarcerea în țară va ocupa postul de profesor la catedra de Filosofia Culturii de la Facultatea de Filosofie și
Litere a Universității din Cluj.4
În întreaga sa activitate Blaga și-a îndeplinit cu perseverență, devotament și pasiune îndatorirea de a apăra
interesele românești peste hotare. A prezentat cu competență și convingere punctul de vedere românesc privind integritatea teritorială a țării și a solicitat cu insistență oficialilor de la București să ia măsuri hotărâte de
combatere a propagandei revizioniste la adresa țării noastre, cerând ca „oficiilor noastre diplomatice să li se
trimită cât mai multe broșuri în limbile engleză, franceză, spaniolă, cuprinzând cât mai multe argumente și
dovezi istorice cu privire la drepturile noastre imprescriptibile asupra Transilvaniei”5.
Soarele, oceanul, peisajul și natura lusitană pe tot timpul șederii sale la Lisabona și a peregrinărilor sale
în Portugalia, au constituit, toate, elemente de inspirație pentru poetul Blaga, care a creat aici poeme de o
originalitate deosebită. Această perioadă se poate observa în ciclul La curțile dorului 1938 ce cuprinde poezii
care exprimă, în bună măsură, tristețea poetului diplomat, aflat de mulți ani în străinătate și care dorește tot
mai puternic să se întoarcă acasă: Estoril; Alean; Boare atlantică; Vânzătorul de greeri; Unicornul și oceanul, Coasta
Soarelui, Destin; La curțile dorului. Tot inspirate din Portugalia sunt și poeziile Arrabida; Don Quijote; Soare iberic;
Măgărușul6.
În 1938, la birourile legaţiei din Lisabona cunoaște un anume dr. Ribeira care solicita, prin intermediul
legației, regelui României, un post de medic la o filială a Redevenței române, o întreprindere petrolieră, de
fapt o convenție între statul lusitan și o întreprindere particulară francezo-română. „Am primit de la București o
indicație să vă iau grijile sub scutul meu”7; „Cât timp am rămas în Lusitania, doctorul Ribeira trecea, cu mașinuța lui, în
fiecare zi pe la legație, mereu, la aceeași oră, cu exactitate de antică clepsidră. Și se interesa, dacă n-am vreo dorință”8. „O
dată, mai târziu, când s-a întâmplat să mă găsească mai degajat în raport cu situația mea diplomatică, întrebându-mă ca
de obicei, dacă n-am vreo dorință, i-am răspuns: Nu am nici o dorință. Ba da -, revenii eu, am totuși una. Adică, mai curând soția mea, ar avea o dorință. A îndrăgit grozav și cu un soi de alean vechea faianță lusitană. Avem o singură bucată
de „corda seca”, și nu știu cum am putea să ne mai procurăm vreo câteva”9. După puțin timp „…doctorul veni cu vreo
câteva bucăți de faianță. Nu erau «corda seca», dar veche și frumoasă și aceasta, din secolul XVII”10. Prin intermediul
doctorului obține, în semn de mulțumire, mai multe plăci de azulejos. ”Mi-am ales după inspirația momentului
vreo câteva sute de bucăți. Faianța înfățișa, pe fond gris-mat, în desen albăstriu, flori, pasări, cetăți, corăbii… N-au
trecut patruzeci și opt de ore, și mă trezii, la legație, cu faianța rânduită în vreo zece lăzi pe măsură”11.
Lucian Blaga la Bistrița
Știm că o scurtă perioadă de timp, imediat după încheierea carierei diplomatice, Lucian Blaga a stat
la Bistrița unde achiziționase o casă. Într-o epistolă trimisă Leliei Rugescu, în vara anului 1938, acesta îi
mărturisea nepoatei sale dorința de a cumpăra „5-10 jugăre de pământ, grădină cu pomi și pentru zarzavat. Mi-aș
clădi și o casă în stil țărănesc. Acolo vreau să stau 5-7 luni pe an. Și vreau să fie pe la Bistrița”12.
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Dorli Blaga în Ioan Oprișan, Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate, Editura Saeculum, 1995, p. 140.
Ion Floroiu, op.cit., p. 76.
Ibidem , p. 74.
Ibidem, p. 77.
Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, Editura Humanitas, București, 1990, p. 34.
Ibidem , p. 37.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 38.
Dorli Blaga în I. Oprișan, op.cit., p. 171, nota 38.
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Datorită străduinței lui Ioan Pavel, revizor școlar la Bistrița și cumnatul lui Blaga, i se împlinește dorința
de a cumpăra casa și grădina de la Bistrița, „templul său” cum îl numea13. Casa achiziționată se afla pe Dealul
Cetății, drumul Dumitrei Vechi nr. 24. „Când am revenit în țară, în 1939, am stat, mai întâi, vara, la Bistrița.
Aveam o grădină acolo. Și toamna, în 1939, ne-am mutat la Cluj. Mama a aranjat locuința din Cluj, în septembrie … eu am rămas cu tatăl meu la Bistrița…”14.

Casa de pe Dealul Cetății, drumul Dumitrei Vechi, nr. 24

Lucian Blaga la Bistrița

„Tatălui meu îi plăcea viața la țară și considera că pentru formația mea era bine să cunosc viața de la țară,
nu numai pe cea de la oraș. Nu a fost considerată ca un mijloc de subzistență nici într-un caz…”15. „Nu era
așa de întinsă. Și oricum, noi nu eram agricultori și totul mergea în pagubă, ca să zic așa… Două veri am stat
acolo. În prima vară nu aveam nici o experiență și în a doua vară am lăsat totul acolo. Recolta, cât s-a strâns,
a rămas pe loc”16.

Familia Blaga: Cornelia, Lucian și Dorli

13
14
15
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Ieronim Marțian, Revizorul școlar Ioan Pavel, în File de Istorie 5, Muzeul Bistrița, 1988, p 188.
Dorli Blaga în I. Oprișan, op.cit, p. 134.
Ibidem, p. 151.
Ibidem.
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Cât de încântat era Lucian Blaga de peisajul mioritic bistrițean se vede din epistolele datate: „Bistrița, 6 august 1939, jud. Năsăud (trimisă lui Basil Munteanu). Gospodăria și grădina sunt așa că nu ne mai vine să ne despărțim de ele. Și nici nu vom pleca de aici până la 1 noemvrie”17 și „Bistrița, jud. Năsăud, 18.VIII.1939 (trimisă lui Vasile
Băncilă). Scumpe Băncilă, nu ți-am mai dat nici un semn de viață mi se pare de când ne-am despărțit în Gara de Nord.
Cauza acestei tăceri este grădina. Viața nouă, grija de toate vietățile, noviciatul întru agricultură… m-au acaparat, cam
pe jumătate din ceea ce sunt … Cu gospodăria am proiecte frumoase, chiar dacă n-ar fi de nici un folos. O fac de dragul
gospodăriei în sine. Ca să vezi cât de mult îmi place, îți spun, că timp de două luni n-am coborât la Bistrița decât o singură dată ca să mă tund”18.
”Acum mă bucur că pot să lucrez în liniște la întâiul volum al trilogiei cosmologice. Luna aceasta îl dau gata. Paralel
lucrez în vie. Doamna Blaga își aranjează gospodăria și adesea se scoală la 5 dimineața, dar îi priește. Dorli are viței, iepuri, iezi. Și vaci și iepe în așteptarea unor evenimente familiare”. (Bistrița, 6 august 1939) „...știi că acu sunt gospodar
și e tocmai timpul când se numără bobocii” (Bistrița, 30 septembrie 1939)19.
Din păcate casa nu i-a aparținut decât pentru o scurtă perioadă și, se pare că, Lucian Blaga a fost foarte
afectat de pierderea ei, după Dictatul de la Viena. Numai așa se explică încurajarea lui Basil Munteanu din scrisoarea adresată poetului la 12 august 1942: „Grădina de la Bistrița nu trebuie uitată, ci recâștigată. Trebuie!”20.
Fiica sa, Dorli Blaga, despre gospodăria de la Bistrița spune mai multe în interviul acordat lui Ioan Oprișan: „De grădina de la Bistrița mă leagă amintiri, mă leagă amintiri foarte plăcute, pentru că au fost două veri
minunate pe care le-am petrecut acolo”21.
„Foarte anevoie ne adunăm încă și acum de pe unde ne-am împrăștiat… mizerii inerente acestei toamne
1944. Și ne ajung și veștile din ținuturile unde ne-au rămas ceea ce aveam. Grădina și gospodăria – prăpăd”22.
„Casa, s-a vândut în anii imediat următori. A mai fost mama acolo, a mai luat niște lucruri din casă, pe care
le-a mai găsit, cât a mai găsit – foarte puțin. Eu n-am mai fost după război. Acum s-a paraginit îngrozitor. S-a
stricat și casa…”23.
„Târziu, prin anii 1955-57-58 l-am cunoscut îndeaproape, pe dealul Dumitrei – de deasupra orașului Bistrița, unde poetul avea o căsuță înconjurată de o tablă de pământ proprietate personală. Acolo, pe prispa acelei
case țărănești serveam pâine albă cu telemea și roșii rupte chiar de mâinile noastre de pe lujeri, ne învioram
cu câte un pahar de vin, fie de Dumitra, fie de Vermeș, Sâniacob, Lechința, Iuda sau Viișoara, apoi ne pierdeam cu sufletele printre pomii încărcați de rod, sau, târziu, înspre seară, în purpura asfințitului, aidoma unor
crai…”24. Grădina de la Bistrița a fost vândută imediat după război… el a mai fost, într-adevăr, în aceea zonă
doar în vizită acolo… dar se interesa mereu, stăruitor și nostalgic, ca și cum n-ar fi vândut-o, de dânsa, iar întâlnirile noastre au avut loc în toamna lui 45 și 46 și chiar și după ce nu mai era proprietar, căci reapărea acolo
ca fantoma”25.
Demersul profesorului Leonida Dănilă din Bistrița de a aranja o casă muzeu în casa de pe Dealul Cetății a
început prin obținerea de la Dorli Blaga câteva lucruri ce au aparținut lui Lucian Blaga: „A venit un profesor
de la Bistrița cu niște fotografii… mai bine nu le vedeam… dar e frumos că vor să facă acolo o casă memorială.
Prin munca patriotică a elevilor de la liceele din Bistrița, au câștigat niște bani și vor să refacă această casă”26.
Primește repede câteva obiecte dar, nu se știe din ce motive, proiectul a fost abandonat și, în 1985, când profesorul Dănilă se stabilește în Germania, donează obiectele Muzeului din Bistrița. Unele lucruri personale
care au aparținut poetului au fost transferate la Lancrăm pentru casa memorială, în depozitele Muzeului din
Bistrița rămânând doar cutiile cu azulejos, multă vreme ignorate.

17 Vasile Băncilă, Lucian Blaga, Corespondență, Ediție îngrijită de Dora Mezdrea, Editura Muzeul Literaturii Române,
18
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25
26

București 2001, p. 182.
Dorli Blaga în I. Oprișan, op.cit., p. 171, nota 39.
Bazil Gruia, Blaga inedit. Efigii documentare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 182-183.
Dorli Blaga în I. Oprișan, op.cit., p. 171, nota 40.
Ibidem, p. 151.
Ibidem, p. 171, nota 41.
Ibidem, p. 151.

Teohar Mihadaș,L-am purtat pe umeri pe Lucian Blaga, în I. Oprișan, op.cit., p. 318.
Dorli Blaga în I. Oprișan, op.cit., p. 326, nota4.
Ibidem, p. 151.
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„Ciudat e că aceste lăzi există cu adevărat și ele cuprind într-adevăr ceva prețios, sau, mai precis, ceva «prețios»
pentru noi, și mai ales pentru soția mea. Lăzile, vreo zece, conțin veche faianță lusitană din secolele XVII și XVIII“27.
Povestea lăzilor perindate de la Lisabona la Bistrița - unde au ajuns șase din cele 10 lăzi - este una interesantă și merită a fi aflată în amănunțime28. Familia Blaga le purtaseră după ei pe tot parcursul războiului.
Perioada 1940 - 1944 este una de refugiu la Sibiu iar anul 1944 îi găsește refugiați prin satul Căpâlna.
Aici, lăzile cu azulejos ajung să fie de poveste, cu „comori” din aur ale Munților Apuseni purtate în lăzile
familiei: „pornise a se răspândi în cătun diverse basme despre nu știu ce „bogății” și „comori”, ce le-am fi adus împachetate în lăzi cu căruțele, când am sosit în sat. Lăzile au putut să fie văzute de oricine. Ele conțineau cele necesare traiului.
Adevărat e că unele lăzi conțineau altceva, și tocmai acestea au trezit probabil imaginația... Da, într-adevăr, în astea erau
„comorile”29. „Lăzile erau într-adevăr foarte grele pentru „neînsemnata” lor mărime, argument ce sâcâia imaginația
norodului” și așa au apărut „feluri de basme despre „aurul” pe care Munții Apuseni îi vărsaseră în lăzile noastre”30.
Printre oameni stărui luni de zile bănuiala că lăzile, înguste și lunguiețe, ce le îngrămădiserăm în una din odăi, cuprindeau mari comori”31. „…aceasta e povestea lăzilor, în care vâlvele din Munții Apuseni şi-au vărsat cloştile cu pui de
aur. Acestea sunt neprețuitele comori ce le aduserăm în rădvane”32.
Despre faianța portugheză
Cuvântul portughez de origine arabă pentru placa de ceramică decorată - azulejo derivă de la cuvântul
arab: (al zulayj) însemnând „piatră mică”, originea și utilizarea sa a avut o influență directă a prezenței arabe
din Peninsula Iberică. Portughezii au adoptat de la mauri „horor vacui” acoperind astfel, complet zidurile cu
azulejos.
Forma este, în general, pătrată cu una din fețe emailată, rezultată în urma coacerii unei substanțe pe bază
de smalț care devine impermeabilă și strălucitoare. Această față poate fi monocromă sau policromă, netedă
sau în relief. Tradiția utilizării faianței decorative în arhitectura exterioară dar și interioară a locuinței este
comună mai multor țări: Spania, Italia, Olanda, Turcia, Maroc, Iran, dar în Portugalia, cu o tradiție de peste
500 de ani, apare într-o formă aparte de expresie artistică. Primele piesele aliniate pe pereții clădirilor din Portugalia au fost importate din Sevilia în jurul anilor 1500. Apoi se dezvoltă un stil propriu, de-a lungul anilor,
împreună cu modernizarea țării. Plăcile sunt peste tot și nimeni nu trece prin Portugalia fără a le observa.
Azulejo e considerată azi ca una din producțiile cele mai originale ale culturii portugheze, care prezintă
ilustrată printr-o mare bogăție cromatică nu numai istoria, dar și mentalitatea și gusturile fiecărei epoci. Aici o
găsim aplicată pe pereți, în palate, grădini, edificii religioase (biserici, mânăstiri), imobile și locuri publice, mai
ales în marile orașe - Lisabona și Porto - unde șiruri întregi de case sunt acoperite de jos până sus de plăcile
colorate, mai cu seama în culorile tradiționale albastru și alb, dar și în alte culori. Temele oscilează între relatarea de episoade istorice, scene mitologice, iconografie religioasă și o gamă extinsă de elemente decorative
(geometrice, vegetale etc.)33.
Începuturile faianței din Portugalia în secolul al XV-lea, au fost cu țigle de coardă uscată (corda seca) și azulejos alicatados (mozaic de tablouri de faianță) preluate din tradiția maură.
Portughezii s-au bazat pe importurile străine, în special cele din Spania și Italia până la începutul secolului
al XVI-lea când olarii din aceste locuri își stabilesc ateliere și aici. Au adus cu ei și tehnica „majolică” ce face
posibil pictatul direct pe faianță, tehnică ce a permis artiștilor o mai mare libertate de exprimare în compozițiile lor. Acest fapt a avut o importantă repercusiune în industria ceramicii, ducând la policromia țiglelor din tablourile ce vor aparține stilului renascentist, cele mai multe azulejos prezintă alegorii ori scene din mitologie,
scene biblice, scene din viața sfinților sau scene de vânătoare. Mai putem întâlni punctul de diamant cu carouri
zugrăvite în efectul trompe l’oeil.

27
28
29
30
31
32
33

Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, p. 32.
Ibidem, p. 32-39.
Ibidem, p. 31-32.
Ibidem, p. 32.
Ibidem.
Ibidem.
www.museodoazulejo.pt
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Fațadă de clădire în Portugalia, decorată cu azulejo

Spre sfârșitul secolului al XVI-lea, azulejo ecosez a fost folosit ca decor pentru arii mai extinse, ca de exemplu în biserici și mânăstiri. Așezate simplu în diagonală, plăcile albe au fost înconjurate de pătrățele albastre.
Ulterior, plăcile albe de faianță au fost înlocuite cu plăci policrome. Când țiglele în diagonală au fost înlocuite de modele în formă orizontală, s-a obținut un nou design cu diferite motive, îmbinând stilul Manierist
cu reprezentările de trandafiri și camelii (uneori trandafiri și ghirlande). De altfel, au fost introduse și scene ce
prezintă viața lui Iisus sau a sfinților.
Există și un alt stil de azulejo care prin alcătuirea sa se aseamănă cu covoarele ori cu tapetul. Această faianță a cunoscut o largă răspândire în timpul secolul al XVII-lea. Deseori, faianța a fost folosită și ca antependium
imitând fața de masă a altarului. Acest procedeu este specific Portugaliei și a fost uzitat în secolele XVI-XVIII.
Tipul de faianță numit păsări și rămuriș, a fost la modă între anii 1650 și 1680. Acest stil a fost influențat
de reprezentările grafice de pe materiale textile importate din India: flori, animale și păsări. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea s-a introdus în Portugalia țiglele bazate pe alb și pe nuanțele de albastru de Delft
din Olanda. Curând, portughezii vor învăța și vor produce singuri panelurile alb-albăstrii, ce vor înlocui
modelele decorative de până atunci.
Perioada dintre sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea a fost numită ca fiind „Perioada de aur a Azulejo”,bogată în scene sacre și profane, cu scenografie concepută special pentru spațiile
mari, făcută exclusiv în cromatică de albastru și alb, cererea pentru plăcile de azulejo pentru palate și biserici
este mare acum. Producția în masă nu a fost determinată neapărat de cererea internă ci, de asemenea, veneau
comenzi și din Brazilia.
Ulterior, comenzile mari au fost înlocuite de utilizarea, mai puțin costisitoare, a modelelor de azulejos
mai modeste. Astfel, biserici, mânăstiri, palate și chiar și casele obișnuite au fost acoperite prin interior și pe
exterior cu faianță, multe cu exuberante elemente baroce. În timpul aceleiași perioade a apărut pentru prima
dată „figura de invitație” și produsă în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Aceste paneluri înfățișau din profil
diferite chipuri în mărime naturală și erau așezate la intrarea într-o clădire. Scopul lor era de-a întâmpina
vizitatorii34.
Colecția de azulejos Lucian Blaga
Din depozitele Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud s-au scos în primăvara anului 2014 un număr de 6
cutii din lemn, înguste și lunguiețe, ce conțineau plăci de faianță (azulejo) din secolele XVII-XVIII. Lăzile sunt
cele realizate anume pentru depozitarea și transportul acestor plăci de faianță. Până și ziarele în care erau

34 www.museodoazulejo.pt
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ambalate sunt cele ale perioadei. Acestea conțin 125 plăci de azulejos aduse de Lucian Blaga din Portugalia,
la încheierea mandatului de diplomat, în anii 1938-1939. „De acolo s-a întors cu multe azulejos”, „o parte le
cumpărase de la clădirile vechi dărâmate, o parte le primise el însuși cadou…”, „avem și noi câteva, a mai
făcut cadou și la prieteni”35.
Plăcile de faianță care au fost despachetate, spălate, lipite pentru că, în atâția ani de transport prin fel de fel
de locuri, multe dintre ele erau sparte. Piesele s-au înregistrat în inventarul muzeului cu numere de inventar
cuprinse de la 24087 la 24210. Ele se împart pe câteva tipuri de decor: cu arabescuri, geometric, floral, zoomorf
iar cromatica lor este de albastru cu alb sau alb, albastru, galben și orange. Laturile plăcilor au dimensiunile
cuprinse între 13,5 si 14,9 cm.
În funcție de decorul lor, s-a încercat o descriere și încadrare a lor într-o tipologie a faianței portugheze
găsită în materialele de specialitate, în special din Muzeul de azulejos Lisabona36 sau Cronologia do Azulejo
portugues37.
1. Azulejo în punct de diamant
Combină forma pătrată din mijlocul plăcii, ce formează o prismă, cu alte motive: rozete, zambile, caboșoane, arabescuri a căror margini unite formează ritmuri. Acest tip de decor a fost transmis prin filieră spaniolă
din Sevilla. Cu toată simplitatea, modelele punctului de diamant necesită o intercalare specifică a diferitelor
module pentru a forma decorul final.
Cromatica: albastru, galben, orange, alb. S-au inventariat 4 plăci de acest tip.
Datare: sec. XVI; Inventar: 24111-24114.

2. Azulejo cu decor în formă de tapete sau covor
Acest fel de faianță a cunoscut o largă răspândire, în mod normal utilizată pentru suprafețele întinse de
acoperiri integrale cu gresie cu model, policrome, reprezentând motive geometrice, vegetale, florale etc., încadrate de borduri, unele dintre ele amintind de tapiserie. Modelele sunt extrem de elaborate, utilizează serii
de 6 x 6 dale dar pot fi și mult mai compuse. Mult utilizate în secolul al XVII-lea, din 1630 până la sfârșitul
secolului.

35 Dorli Blagaîn I. Oprișan, op.cit., p. 140.
36 www.museodoazulejo.pt
37 www.redeazulejo.pt
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Azulejo cu decor unic
Placi cu un decor identic care, în funcție de intercalarea lor, pot forma un decor circular, destul de elaborat,
din minim patru plăci. Au fost utilizate pentru acoperirea unor suprafețe mari unde elemente abstracte pot
contribui la o compoziție armonioasă. Desenul format din linii geometrice organizate simetric, cu o floare din
petale la mijloc din care pornesc vrejuri de acant. Din acest tip au fost inventariate 25 plăci.
Cromatica: albastru, galben și alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: de la 24086 la 24110.

Azulejo cu decor parțial
Există 4 plăci cu decor 2 x 2 (în oglindă), parte dintr-un decor mai elaborat, ca cel de mai sus.
Cromatica: albastru și galben pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24115-24118.
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Azulejo cu decor parțial
Există doar două plăci cu decor floral încadrat de chenare rectangulare care nu pot întregi decorul.
Cromatica: albastru, galben, maron pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24119 și 24120.

Azulejo cu decor parțial
Decor neidentificat din lipsa altor plăci ce pot forma un decor. Doar o placă de margine, îngustă, vine în
completare.
Cromatica: galben, maron, albastru pe fundal alb-albăstriu.
Datare: sec. XVII; Inventar: 23122 și 24208

Azulejo cu decor parțial
Am identificat o singură placă, cu decor floral, ce face parte din faianța tip „tapet”, probabil din perioada
renascentistă. Aceasta poate fi integrată unui decor format din patru plăci cum sugerează imaginea alăturată,
dar poate aparține și unei compoziții mult mai complexe.
Cromatică: albastru, galben pe fond alb-albăstrui.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24121
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3. Chenare sau borduri
Plăcile se disting prin forma și modul de aplicare. Sunt folosite pentru a încadra panouri decorative, pot
fi compuse din două sau mai multe rânduri de faianțe adiacente cu motive decorative variate. Ele pot forma
frize din plăci de faianță standard sau jumătăți de țiglă.
Azulejo de chenar
Borduri cu decor geometric: cercuri, romburi, triunghiuri. În inventarul Muzeului se găsesc două plăci,
înguste.
Cromatica: albastru, galben orange, alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24209 și 24210

Azulejo de chenar
Este un decor pe colț. Pot forma o bordură simplă sau dublă, cu floare în centru. Inventariate 10 plăci.
Cromatică: albastru și alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24123-24132

Azulejo de chenar
Decor pe colț. Poate forma o bordură simplă sau dublă. Decor format din arabescuri și floare de acant.
Inventariate 20 plăci.
Cromatică: albastru și alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24133-24152
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Azulejo de chenar
Plăci de bordură cu decor geometric și floral. Inventariate 15 plăci.
Cromatica: albastru și alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24163-24177

4. Albarrada
sau motive decorative independente ce se pot repeta și care formează buchete de flori dispuse în vaze, coșuri,
cupe; alăturat pot apărea și alte elemente figurative: păsări, delfini, lei etc. În modelul repetat de-a lungul unui
perete de exemplu, pot exista alte elemente de separație (arhitectonice sau vegetale).

Azulejo cu decor floral.
Inventariate două plăci cu model asemănător dar nu identic.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24153 și 24154

Azulejo cu decor floral
Decorul este format din 4 plăci de faianță și reprezintă o vază cu flori. După modele asemănătoare din
Portugalia este posibil ca decorul să fie format din 6 sau 8 plăci de faianță, deci decorul nostru să nu fie unul
complet, lipsind parte din mijloc. Inventariate 8 plăci, câte 2 pe fiecare segment.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVIII; Inventar: 24155-24162.
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Azulejo cu decor floral
Model ce face parte dintr-un decor mai amplu. Cele două plăci formează un decor ce reprezintă o vază cu flori, așezată pe un suport.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVIII; Inventar: 24178 și 24179

5. Plăci de faianță cu figură simplă (figura avusla)
Ele sunt plăci de faianță desperecheate. Au o valoare ornamentală
mică în comparație cu panourile decorative, chiar dacă varietatea de
subiecte pictate este mare: flori, păsări, personaje, peisaje sau alte ornamente, executate cu o anumită naivitate și foarte populare. Aceste
exemplare, corespund producției mai ieftine și accesibile unei clientele
mai puțin pretențioase, utilizată pe scară largă specifică dependințele secundare cum sunt holuri, bucătării
etc. S-au produs intens, adesea folosind copiii pentru realizarea lor, de aceea multe forme de acest gen au o
mare libertate de interpretare dar, chiar dacă au aceleași modele, rareori acestea sunt și identice. Monocrome
în albastru pe fond alb. Le întâlnim de-a lungul secolelor XVII, XVIII și XIX.
Azulejo cu figură simplă
Decorul este format dintr-un coș cu fructe - mere. Pe colțuri flori
stilizate din puncte și linii.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24180

Azulejo cu figură simplă
Decorul este reprezentat din trei flori, probabil margarete,tulpină și
frunze.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII, Inventar: 24190
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Azulejo cu figură simplă
Decor cu o floare alcătuită din 5 sau 6 petale, tulpină și frunze. Sunt
inventariate 5 plăci. Partea colorată este făcută prin hașurare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24185, 24186, 24196, 24197, 24204.

Azulejo cu figură simplă
Decor cu o floare, tulpină și frunze. Sunt inventariate 4 plăci asemănătoare. Partea colorată este făcută prin hașurare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24200, 24201, 24202, 24207

Azulejo cu figură simplă
Decor cu o floare, tulpină și frunzulițe. Partea colorată este făcută prin
hașurare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24198

Azulejo cu figură simplă
Decor cu o floare, tulpină și frunze, desenate prin hașurare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24184, 24203

Azulejo cu figură simplă
Decor cu o floare tip clopoțel, tulpină și frunze. Umplerea este făcută
prin hașurare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVIII; Inventar: 24192
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Azulejo cu figură simplă.
Decorul reprezentat de o floare dublă, tulpină și frunze. Sunt 2 plăci
asemănătoare.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24188 și 24193

Azulejo cu figură simplă
Decor cu floare dublă, tulpină și frunze în mai multe modele. Partea colorată este făcută prin hașurare. Inventariate 7 plăci de faianță.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24187, 24191, 24184, 24195, 24199, 24205,
24206

Azulejo cu figură simplă
Decor de barză cu un prunc în cioc.
Cromatica: albastru pe alb murdar
Datare: sec. XVII; Inventar: 24182

Azulejo cu figură simplă
Decorul reprezentat de o pasăre, stând.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24181

Azulejo cu figură simplă
Decor cu un câine alergând.
Cromatica: albastru pe fond alb.
Datare: sec. XVII; Inventar: 24183
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Tipuri de îmbinări ale faianțelor din Colecția de azulejos Lucian Blaga
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Tipuri de îmbinări ale faianțelor din Colecția de azulejos Lucian Blaga
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Lucian Blaga from Lisbon to Bistrița. The Ajulezo collection.
(Abstract)
At the end of his diplomatic mission in Portugal (1938-1939), Lucian Blaga bought a farm on the border
of Bistrița, Citadel Hill, as a place for rest and creative space, delighted by the view found it here, where his
sister Letitia lived otherwise. The movement of the University of Cluj, following the Vienna Diktat’s 1940
in Sibiu, meant abandoning the newly purchases building. At the initiative of Professor Leonida Dănilă to
arrange a museum house Bistrita in the rooms of the house, Dorli Blaga, gave him some objects belonging to
the poet – between them, six boxes with faiance tile, purchased in Lusitania, who arrived in the heritage of
Bistrița Museum. They contain 125 tiles, ajulezo, from the seventeenth and eighteenth centuries, specific to the
Portuguese art. They decorated the facades and interiors of buildings: palaces, churches, villas, public spaces.
By combining those plates it could provide compositions of great diversity: landscapes, historical or biblical
scenes, wallpaper shaped decor. Ajulezo plates donated by Blaga belong to these types of decor: with arabesques, geometric, floral, zoomorphic and their color is blue with white or white, blue and yellow or orange.
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Județul Bistrița-Năsăud în anul 1947

Iosif UILĂCAN

Cuvinte cheie: Partidul Comunist, partide istorice, dictatura comunistă, epurări, forțe de represiune.
Keywords: Communist Party, historical parties, Communist dictatorship, purges, forces of repression.

În numărul anterior al „Revistei Bistriței” am prezentat aspecte fundamentale din viața județului în anul
1946, insistând asupra alegerilor parlamentare, fraudate, din 19 noiembrie 1946. În acest număr, faptele insolite vor lipsi, pentru că măsurile samavolnice, în anul victoriei comunismului, au aparținut banalului cotidian. Ele au fost substitute false ale democrației. Însă un an nou nu înseamnă neapărat și probleme noi. Anul
agricol 1946, catastrofal, coroborat cu servituțile impuse de protectoratul URSS și nepriceperea guvernanților,
a marcat viața de zi cu zi a majorității locuitorilor din județ până la noua recoltă, mediocră, în cel mai bun caz.
„Victoria” în alegerile din 19 noiembrie, clamată de ziarul „Scânteia” în primul rând, ar fi trebuit să marcheze
un punct culminant al încrederii între autorități și popor. Nu a fost nici pe departe așa, o primă măsură dispusă prin Prefectură și Legiunea de Jandarmi Năsăud, la 13 ianuarie 1947, fiind interzicerea oricăror adunări
și serbări cu caracter artistic (șezători, piese de teatru, recitări etc.), în lipsa aprobării unei comisii de pe lângă
Prefectură și a conducerii Jandarmeriei. Au fost interzise până și balurile în absența unei aprobări exprese a
Jandarmeriei. Chiar și obișnuitele hore țărănești trebuiau să fie anunțate în prealabil la posturile de jandarmi1.
Județul Năsăud2 nu a fost încadrat în vara anului 1946 în grupul celor 10 județe excedentare agricol, dar
nici a celor calamitate, în sprijinul cărora guvernul Groza pretindea că era îndreptată acțiunea de colectare a cerealelor. Cote de predare pentru cereale fuseseră impuse în anul 1945. Ele erau reconfirmate anual,
dar cuantumul putea fi modificat. În „Monitorul Oficial” nr. 157 din 10 iulie 1946 au fost publicate cotele de
predare la grâu, orz, orzoaică, ovăz și secară, în termen de 10 zile de la treieriș. Colectarea cerealelor a fost
considerată o activitate de interes național, fiind implicate organele de coerciție. Ordinul circular secret al
Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 36.570 din 5 august 1946 privea tocmai implicarea inspectoratelor
și legiunilor de jandarmi în acțiunea de colectare a cerealelor. În județul Năsăud, stabilirea exactă a cotelor,
în funcție de suprafața cultivată și productivitatea la hectar, a revenit Oficiului Economic Județean, condus
până în decembrie 1946 de Octavian Oancea. În conformitate cu ordinul Comisiei interdepartamentale pentru
colectarea cerealelor nr. 67.151 din 7 august 1946, în conferințele administrative pe plase cu notarii, conferințe
prezidate de Octavian Oancea, au fost defalcate cotele pe localități. Colectarea cotelor se făcea la batoze, imediat după treieriș. Cote obligatorii de predare au fost stabilite și pentru morile din județ, în raport cu uiumul
reținut la măcinat. Cotele pe anul 1947 au fost diferite de cele anterioare, fiind stabilite prin raportare la în-

1
2

Direcția Județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale, abreviere ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului
Năsăud, dosar 55, f. 1.
Denumirea județului în 1947 era Năsăud, conform legii administrative din anul 1925. Județul (comitatul) Bistrița-Năsăud a luat ființă în anul 1876, aceeași denumire având-o și în timpul ocupației maghiare (1940-1944). După anularea
Dictatului de la Viena și reinstaurarea administrației românești s-a revenit la titulatura de Năsăud. Am preferat totuși
ca în titlu să fac trimitere la actuala denumire a județului.
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treaga suprafață cultivată care forma o exploatare agricolă. Nivelul acestora a fost decis de guvern și publicat
în „Monitorul Oficial” nr. 143 din 26 iunie 1947. La recolta de grâu și secară, cota creștea progresiv de la 5%
pentru o recoltă de până la 650 Kg, ajungând la 60% pentru o recoltă de peste 20.000 Kg etc.3
Hrana de bază a populației din județ era bazată pe porumb, însă, în anul 1946, după un raport al Camerei
Agricole din 26 august, fuseseră calamitate în totalitate circa 45% din suprafețe din cauza secetei prelungite.
Cote de predare la porumb au fost impuse și în localitățile de munte, fără niciun fel de culturi cerealiere. În ședința primului Consiliu Politic Județean de după alegeri, în 9 decembrie 1946, la Prefectura județului Năsăud,
principala problemă dezbătută a fost cea economică, despre care prefectul Anton Șirlincan spunea că: „pe zi
ce trece devine tot mai gravă”. Prefectul Șirlincan a propus să se facă colectări forțate de cereale, suplimentare, în zona sudică a județului, pentru a fi acoperite nevoile locuitorilor din satele de munte care erau complet
lipsiți de alimente. Secretarul Frontului Plugarilor, Nicolae Mreneș, a propus să se intervină la guvern pentru
ca județul să fie scos de pe lista județelor care nu primeau niciun fel de ajutor în produse agricole sau industrializate. Reprezentatul PNL Tătărăscu, Ioan Partene, a propus să se renunțe la intenția colectării forțate și să se
ceară deblocarea a 50 de vagoane (500 tone) de porumb pentru județ. Până la urmă, în rezoluția adoptată s-a
cerut Ministerului Economiei Naționale 50 de vagoane de porumb pentru locuitorii din regiunea muntoasă,
iar prin Oficiul Economic Județean să se intervină pentru încadrarea județului în grupul celor „însecetate” și
permiterea exportului de lemne în Ungaria în schimbul porumbului4.
Demersurile autorităților județene nu s-au bucurat de efectul scontat. La sfârșitul lunii aprilie 1947, prefectul a făcut un periplu prin capitală și câteva județe „excedentare”, dar nu a obținut de nicăieri porumbul
solicitat. Județul Năsăud era considerat la nivel guvernamental ca având o situație mulțumitoare, putând
chiar găzdui copii din regiunile înfometate din Moldova, până la noua recoltă din anul 1947. Primul lot de
copii, din județul Fălciu, a sosit la Bistrița în 22 ianuarie 1947. Acest prim lot a fost menționat și în „Scânteia”
din 30 ianuarie, care preciza că era vorba de 118 copii expediați din Huși spre Bistrița. Până la sfârșitul lunii
februarie 1947 au fost trimiși prin CARS5 București copii din județele Fălciu, Tutova, Iași și Brăila. Copiii au
fost preluați de familii mai prospere, care se obligau să le asigure condițiile materiale și să-i trimită la școală.
Cetățenii care i-au adoptat temporar au semnat un angajament prin care, benevol, se angajau să-i primească
în îngrijire, întreținere și educație „cu totul gratuit până la noua recoltă din vara anului 1947”. Cei mai mulți
copii au fost găzduiți până în luna septembrie 1947, când la nivel național a fost încheiată operațiunea reîntoarcerii acasă, prin intermediul CFR care a pus la dispoziție vagoane suplimentare. Conform tabelului de
mai jos, nedatat, identificat în documentația CARS, filiala județeană Năsăud, în județ au fost trimiși 620 de
copii. Este aproape sigur ca numărul cei adăpostiți temporar să fi fost mai mare, anumite dovezi sugerează
acest fapt. De pildă, într-un document privind ordinea expedierii copiilor acasă, în 24 septembrie 1947, din
județul Iași erau trecuți 210 copii sosiți la Bistrița în două loturi: 103 în 15 februarie și 107 în 27 februarie 1947.
O însumare a tuturor cifrelor identificate în surse diferite indică 721 copii găzduiți în județ. O parte din aceștia
au fost retrași de către părinți, atunci când situația alimentară a permis acest fapt, pe de altă parte numeroși
părinți au fost prezenți la Bistrița în momentul reîntoarcerii, preluându-și copiii. Cetățenii din Iași semnalați
în Bistrița în luna septembrie nu au mai agreat probabil o călătorie lungă și obositoare pentru copiii lor, la
clasa a III, pe ruta Bistrița-Apahida-București, traseul urmat de trenurile colectoare. Peste o sută de copii au
rămas însă în continuare în județ, după ce acțiunea retragerii fusese oficial încheiată, o parte fiind adoptați,
altă parte fiind găzduiți în continuare în urma înțelegerilor dintre părinți și cei care i-au adăpostit. O adresă
a CARS București din 8 octombrie 1947 cerea CARS Năsăud trimiterea de urgență a listei nominale cu cei 187
copii care, din evidențele lor, erau încă în județ și a listei nominale cu cei 47 copii rămași la familiile crescătoare, după cum reieșea din aceleași tabele nominale înaintate de filiala județeană Năsăud a CARS6.
Comitetul CARS al județului Năsăud
Bistrița

3
4
5
6

Vezi nivelul cotelor în „Monitorul Oficial”, CXV, nr. 143 din 26 iunie 1947.
ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 256, f. 135.
Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase.
ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 420, f. 120.
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Tabel nominal7
De copii evacuați din Moldova din cauza secetei în județul Năsăud
Nr
crt.
1
2
3
4
5

Loturile
Lot I-IV
Fălciu
Lot II
Tutova
Lot III
Iași
Lot V-VI
Brăila
Total

Reîntorși la
domiciliu

Fugiți

Morți

Rămași la
spital

82

2

2

1

76

2

56

1

2

100
314

2

5

3

Rămași la Retrași de Lipsă de la
crescători
părinți
transport

Total

40

98

19

35

22

23

104

35

23

156

116

177

Obs.

225
3

3

135

620

Din punct de vedere politic, alianța de partide „câștigătoare” în alegeri, Blocul Partidelor Democrate, s-a
păstrat, cel puțin formal, dar este evident că deciziile importante erau luate oficial de către conducerea județeană a PCR. Ele, deciziile, au fost rodul „centralismului democratic”, Județeana Năsăud neavând veleități
autonome. Rapoartele de activitate ale Comitetului Județean Năsăud al PCR relevă aspecte generale impuse
de la centru: sprijinirea colectărilor de cereale și combaterea colectărilor clandestine ale „speculanților”, creșterea numărului de membri de partid, ridicarea nivelului politic al „tovilor”, „demascarea” partidelor istorice
în primul rând a Partidului Național Țărănesc etc. În luna martie 1947, Comitetul Județean PCR a fost reorganizat, la Bistrița fiind prezente personalități din conducerea centrală a partidului, printre care Miron Constantinescu și Constanța Crăciun. Activul de bază a fost verificat, s-au adăugat patru noi secții și a fost desemnat
noul Comitet Județean al PCR, cu 21 de membri.
Comitetul Județean PCR Năsăud8
Biroul
1. Teodoru Victor, secretar politic, învățător
2. Hodor Flaviu, responsabilul secției organizatorice, medic
3. Todoran Ioan, responsabil educație politică, student
4. Traian Iosif, responsabil cadre, muncitor forestier
5. Varadi Ioan, responsabil sindicate, muncitor
6. Hadjicoli Victor, responsabilul secției țărănești, funcționar
7. Marinescu Ioan, responsabil tineret, muncitor CFR
8. Weingher Moise, responsabil administrativ, comerciant
9. Casian Nadejda, responsabilă secția femei, învățătoare
Membri
10. Lazăr Ioan, maior în rezervă
11. Bucur Ovidiu, funcționar PTF
12. Forrai Alexandru, muncitor
13. Gălățan Ioan, țăran
14. Podariu Gheorghe, țăran
15. Istrate Niculae, funcționar
16. Hondrariu Andrei, țăran
17. Bodor Alexandru, muncitor
18. Micheș Teodor, muncitor
19. Lușcan Alexandru, muncitor
20. Vianu Vasile, medic
21. Dejeu Leontin, funcționar

7
8

ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 420, f. 117.
ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 14, f. 82.
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În cursul anului 1947, Comitetul Județean Năsăud al Partidului Comunist Român a mai suferit modificări,
dispuse de Comitetul Central al PCR și prelucrate de instructorul Ioan Olteanu. Acesta este semnalat în misiune în județ de mai multe ori până în anul 1948. În luna august 1947, responsabilul secției țărănești, Victor Hadjicoli, a fost înlocuit cu grefierul Georgică Ghelase, iar responsabilul secției administrative Moise Weingher
cu Nicolae Bălan, fost instructor la secția organizatorică. Moise Weingher, retrogradat dar păstrat la secția
administrativă, a părăsit țara înainte de a fi „demascat” pentru „mai multe incorectitudini” și condamnat la
doi ani închisoare. Cea mai importantă schimbare, datorată probabil procedeului de rotire a cadrelor, a vizat
înlocuirea la începutul lunii iulie a secretarului politic Victor Teodoru cu Iosif Stoica, electrician de profesie,
care a îndeplinit diverse funcții pe linie de partid în județele Hunedoara, Arad și Alba. Numărul membrilor
de partid a crescut constant ajungând în luna decembrie la peste 7000. Tabelul de mai jos reflectă evoluția
numerică pe parcursul anului.
Tabel statistic cu membrii PCR în anul 19479
LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Total membrii PCR
4971
5107
5240
5329
5375
5496
5672
5781
6130
6502
6769
7050

În documentele secției cadre, problema unei mai bune inventarieri a membrilor de partid s-a pus doar
după ce a fost preluată de gateristul Iosif Traian, fost muncitor la fabrica din Ilva Mică, deputat în Marea
Adunare Națională, din martie 1948. În luna octombrie 1947, în urma unui proces de verificare a „tovilor”, 667
trebuiau excluși, în timp ce 737 nu erau cunoscuți. Numărul membrilor de partid rămas după verificări a fost
de 5003. Cu toate acestea, statisticile nu au fost modificate10. La sfârșitul lunii ianuarie 1948 erau inventariați
7291 membri de partid. Doar în cursul anului 1948 se va constata lipsa certă a circa 3000 membri de partid față
de inventarierile lunare. La sfârșitul anului 1948 numărul oficial al membrilor PMR din județ a fost de 5736.
Nivelul politic al majorității celor încadrați în partid nu depășea un stalinism primitiv, acumulat prin repetarea unor lozinci cu privire la lupta de clasă, chiar activiștii mai importanți având grave carențe educaționale
și morale. Secția de educație politică avea o comisie de îndrumare în care erau cuprinși în luna septembrie 304
îndrumători. Cei de la sate trebuiau să-și facă abonamente la „Scânteia”, iar în zilele de duminică să citească
ziarul țăranilor grupați pe ulițe și să fie în stare să răspundă tuturor întrebărilor din partea acestora. În fruntea
comitetelor de plasă s-au aflat la un moment dat în 1947, realitatea fiind fluidă, următorii secretari politici:
Ovidiu Bucur, funcționar PTF, în plasa Centrală; Alexandru Lușcan, pantofar, în plasa Năsăud; Simion Sasu,
pietrar, în plasa Rodna; Ioan Tanco, plugar, plasa Șieu; Titus Cicșa, învățător, plasa Lechința; Titus Dan, funcționar, plasa Bârgău11. În afara interesului material, partidul fiind deja o asociație pentru care legea penală
nu avea niciun fel de valoare, aproape nimic nu-i lega pe cei care s-au înscris în partid. Puțini erau convinși
de adevărurile marxism-leninismului. Dintre aceștia se remarcă cei care a fost militari în divizia „Tudor
Vladimirescu”, spălați pe creier în URSS. „Abaterile de la linia partidului”, menționate mai ales în rapoartele
secției cadre, erau relativ frecvente chiar în rândul nomenclaturii județene. Cupiditatea lui Alexandru Lușcan,
un cartofor, fost component al biroului județean, fost responsabil organizatoric, i-a atras sancționarea cu vot
de blam și avertisment și cu retrimiterea în producție. Escapadele bahice și automobilistice ale secretarului
Victor Hadjicoli au fost raportate chiar Comitetului Central al PCR, care a decis schimbarea acestuia.

9 ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosare 14, 15, 16, passim.
10 ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 16, f. 32.
11 ANBN, fond Comitetul județean PCR Năsăud, dosar 16, f. 9.
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Dacă voracitatea individuală a membrilor de partid putea fi uneori blamată, jaful organizat ca politică administrativă și financiară era cât se poate de firesc. Veniturile partidului proveneau din „donații”, „participații”, „distribuiri” etc. În luna iulie 1947, spre exemplu, raportul resortului financiar din secția administrativă
menționează venituri de 314.130.000 lei. Acestea proveneau din următoarele surse:
• Participații de la Fabrica de piele Hairschi de 120.000.000 lei
• Subvenții de la Societatea Dacia – gaterul Kando Bârgău – 6.000.000 lei
• Subvenții de la Fabrica de hârtie „Valea Bârgăului” de 10.000.000 lei
• De la Societatea forestieră „Valea Bârgăului” 2.000.000 lei
• Donație de la Fabrica de piele „Frații Ludvig” 20.000.000 lei
• Din colectările de vite prin OVICAR 50.000.000 lei
• De la moara „Victoria” 20.000.000 lei
• De la Depozitul de carburanți 10.000.000 lei
• Donatori tov. 13.095.000 lei
• Donatori ocazionali 10.000.000 lei
• Din vânzarea de cereale primite de la mori absenteiste 12.771.000 lei
• Din lucrări efectuate în garaj 37.350.000 lei
• Chirii pe luna iulie 1.000.000 lei
• Din donații de tălpi și săpun 1.914.000 lei.
Bugetul pe luna iulie a avut un deficit de 294.764.600 lei, deficit acoperit din stocul de numerar acumulat
în lunile precedente. Pentru luna august se prognoza un buget de circa 1 miliard lei12. Secția administrativă
a partidului, condusă de Moise Weingher și Leopold Blau, a fost deseori menționată în rapoartele partidului
pentru rezultatele „bune” ale activității.
Partidul care avea pe steag secera și ciocanul, cu o ideologie care postula „lupta de clasă” și care pretindea
că era detașamentul de avangardă al celor ce muncesc, celor mulți și săraci, era în fapt un mare capitalist,
veros și rapace! Aceasta rezultă și din precizările făcute de serviciul intendenței (avea deja și un asemenea serviciu). Județeana Năsăud avea „un sediu bun, cu 26 de camere”. Imobilul și mobilierul proveneau de la CASBI13. Secția administrativă avea un sediu separat cu 10 camere, în curte aflându-se garajul și atelierul. Partidul
mai deținea în Bistrița o „casă dormitor” cu 20 de camere pentru activul de bază și eventualele delegații. Fiecare organizație de plasă deținea câte un imobil mobilat tot din patrimoniul CASBI. La cantina partidului din
Bistrița se servea masa pentru 50 de activiști. Meniul zilnic costa circa 15 mii lei, dar activistul suporta lunar
doar 50 mii lei. (Date valabile pentru luna martie). În luna decembrie 1947, deci după stabilizarea monetară,
meniul costa 40 lei pe zi. Se servea carne de mai multe ori pe săptămână, în timp ce, de pildă, în meniul
restaurantelor era interzisă. Delegații de la Regionala PCR și Comitetul Central nu plăteau costul mesei și
hotelul atunci când erau în misiune sau în trecere prin Bistrița. Serviciul transporturi avea patru autoturisme,
un camion și patru motociclete14.
Comuniștii bistrițeni, hrăniți sufletește cu minciuni propagandistice, nu puteau sesiza contradicția dintre
vorbe și fapte. Deja partidul-stat decidea și în privința adevărului. Cinstea era un aspect al moralei asupra
căreia comuniștii credeau că dețin monopolul. Propaganda „Scânteii” nu contenea să afirme că cei numiți comuniști, mai ales activiștii de partid, erau din altă plămadă, imuni la ispitele banului, dezinteresați material,
ținând cârma dreptății, adică „cei mai buni dintre cei buni”! Oamenii obișnuiți prinși pe picior greșit trebuiau,
în primul rând, supuși oprobiului public. Nu le-a creat nici o problemă de conștiință ca la schimbarea monetară din luna august locuitorii să nu poată schimba în noua monedă mai mult de cinci milioane lei. Credeau
că hiperinflația nu se datora, în primul rând, climatului economic postbelic și politicii economice aberante a
guvernului, ci doar „speculanților” care trebuiau stârpiți și în acest mod, cu rămânerea în posesia lor a unei
mari cantități de bancnote fără valoare. Cei care au încercat prin diferite moduri de a-și schimba măcar în par-

12 ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 22, f. 2.
13 Casa de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice a luat ființă în urma legii 91 din 10 februarie 1945 și ad-

ministra bunurile persoanelor prevăzute la art. 8 al Convenției de Armistițiu, în cazul județului nostru cele ale sașilor
absenteiști. Oficiul județean CASBI a luat ființă la 20 mai 1945.
14 ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 22, ﬀ. 4-5.
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te banii ce depășeau cinci milioane au fost reținuți și purtați prin Bistrița cu o tăbliță atârnată de gât, mărturie
a „crimei” comise.
Din punct de vedere formal, colaborarea în cadrul Blocului Partidelor Democrate s-a menținut și în anul
1947, după cum am precizat mai sus. Un alter ego pentru PCR, varianta rurală, mai frecventabilă, a fost Frontul Plugarilor. Rapoartele lunare de activitate ale FP se aseamănă cu cele ale PCR, cu mențiunea că Frontul
Plugarilor își dădea cu părerea, în aspecte economice, mai mult asupra agriculturii și vieți țărănești. În fapt,
aceleași obiective: colectări, însămânțări, combaterea speculanților, demascarea PNȚ etc. Dacă membrii PCR
erau numiți „tovarăși”, cei ai Frontului Plugarilor, cu deosebire nomenclatura, își spuneau cu fanfaronadă,
prin imitație servilă, „prieteni”. În rapoartele din anul 1947 nu se mai avansează o cifră a membrilor de partid,
față de anul 1946 când în închipuirile lor erau circa 20.000. Biroul Comitetului Județean al Frontului Plugarilor
a fost alcătuit din următorii „prieteni”:
1. Suciu Cornel, președinte, comuna Matei
2. Jorja Alexandru, vicepreședinte, Sângeorz-Băi
3. Feldiorean Ioan, vicepreședinte, Moruț
4. Mreneș Nicolae, secretar, Bistrița
5. Pușcașiu Nicolae, casier, Bistrița
6. Leonida Dănilă, responsabil organizatoric, Poiana Ilvei
7. Jeican Miron, responsabil economico-financiar, Bistrița
8. Rusu Ioan, responsabil tineret, Mintiu
9. Mariașiu Aurelia, responsabilă secția femei, Bistrița15.
Nu era ceva ieșit din comun ca cei încadrați în Frontul Plugarilor să fie și membri PCR. Ba, dimpotrivă!
Învățătoarea Aurelia Mariașiu va ajunge, în martie 1948, responsabila secției femei din Comitetul Județean al
Partidului Muncitoresc Român.
Celelalte partide „democrate” nu duceau niciun fel de activitate, conform unor menționări din rapoartele
Frontului Plugarilor. Existența lor în județ și-o justificau doar prin faptul că liderii participau la ședințele
județene ale Blocului Partidelor Democrate. Partidului Social Democrat i se dăduse un prim „avertisment”
chiar imediat după alegerile parlamentare din noiembrie 1946, prin neinvitarea președintelui Mihai Mihăilaș
la banchetul „victoriei”. Înscrierea unor personalități locale în PSD, pentru a se pune la adăpost, nu le-a scos
însă de sub ochiul vigilent al comuniștilor. Arestările din luna februarie nu au ocolit partidul.
Consiliul Politic Județean care își avea baza de drept în ordinele Ministerului Afacerilor Interne nr. 111.741
din iunie 1945 și nr. 29.375 din luna septembrie 1945 și-a reluat activitatea după alegerile din noiembrie 1946.
Pe perioada campaniei electorale fusese substituit fără nicio bază legală de Comitetul Electoral Județean al
Blocului Partidelor Democrate. Începând cu luna ianuarie 1947 a funcționat și un Comitet de coordonare al
BPD. Atribuțiile celor două instituții erau în linii mari aceleași, chiar dacă în prima ședință a Comitetului de
coordonare al BPD, în 10 ianuarie 1947, liderul comunist Flaviu Hodor a făcut un expozeu privind delimitarea competențelor. În sarcina Comitetului de coordonare al BPD, compus din cele mai reprezentative figuri
politice din blocul guvernamental, au rămas „chestiunile de epurări, de avize pentru numiri” și atribuțiile celor șase comisii ale fostului Comitet Electoral Județean al BPD. În acest cadru trebuiau dezbătute problemele
vitale ale județului, în primul rând cele economice. Pentru că alegerile din noiembrie 1946 au dovedit că mulți
funcționari s-au „camuflat” în BPD, „iar în ziua alegerilor s-au dovedit reacționari”, partidele reunite sub sigla BPD trebuiau să-i excludă pe cei „antidemocrați”, iar de la acea dată „nu se va mai permite ca funcționarii
publici să aibă atitudini contrare ideologiei BPD”16. Președintele Comitetului de coordonare al Blocului Partidelor Democrate a fost Ștefan I. Pop, înscris în Frontul Plugarilor, fost prefect în timpul ocupației sovietice
a județului. Secretarul aceluiași comitet, numit uneori și consiliu, a fost Flaviu Hodor din partea PCR. Procesele-verbale păstrate ale întrunirilor Comitetului de coordonare al BPD nu depășesc sfârșitul lunii octombrie
1947. Au primit avizul politic al BPD varii probleme: circulația liberă a cerealelor în interiorul județului, în
piețe și târguri, în cantitate maximă de 100 Kg; permisele de port armă; certificatele de purificare necesare la
angajare; probleme de învățământ etc.

15 ANBN, fond Organizația județeană Năsăud a Frontului Plugarilor, dosar 1, f. 9.
16 ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 404, f. 1.
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La ședințele Consiliului Politic Județean participau, alături de prefect, liderii județeni ai Blocului Partidelor Democrate, cam tot cei care se întruneau și în Comitetul de coordonare al BPD. Astfel, la întrunirea din 20
ianuarie 1947, au fost prezenți următorii: prefectul Anton Șirlincan (PNP), Flaviu Hodor (PCR), Ștefan I. Pop
(Frontul Plugarilor), Pompei Boca (PNȚ Alexandrescu), Ioan Vermeșan (PSD), Nicolae Mreneș (FP), Pavel
Tanco și Gheorghe Banu (PNL Tătărăscu), Dezideriu Kincses (UPM), Titus Pop (PNP), Octavian Cosmuța primarul orașului Bistrița. Alături de aceștia au fost prezenți și diverși demnitari în calitate de invitați, printre
care William Tulaczko, noul director al Oficiului Economic, și Nicolae Dumitrescu - comandantul Legiunii
de Jandarmi Năsăud. La această primă ședința din anul 1947, prefectul Anton Șirlincan a propus să se facă
o revizuire a tuturor primarilor din județ și să fie înlocuiți cei care nu mai corespundeau sau care „au avut
o atitudine antidemocratică și necorespunzătoare pe timpul alegerilor”. S-a decis prin consens ca până la 28
ianuarie, prin pretori, să fie făcute propunerile de schimbare a primarilor necorespunzători. Pe de altă parte,
Ministerul Afacerilor Interne a dispus cu ordinul 3829 din 6 februarie 1947 verificarea tuturor primarilor și
ajutorilor de primari din comunele rurale și înlocuirea celor care nu corespundeau operei de redresare economică și de reconstrucție a țării17.
Cele mai numeroase cereri adresate Consiliului Politic Județean priveau semnarea „fișelor politice” ale
sașilor reîntorși, care aveau proprietățile puse sub administrarea CASBI. De obicei, avizul era unul negativ.
Consiliul Politic Județean al BPD s-a opus ordinului nr. 48636 din 14 martie 1947 al CASBI București care prevedea că „bunurile urbane și rurale proprietatea cetățenilor români absenteiști indiferent de fișa politică și ale
cetățenilor maghiari se vor da în custodia proprietarilor lor”. În ședința din 20 iunie s-a cerut Prefecturii să
intervină la Direcția Generală a CASBI și la Ministerul Afacerilor Interne ca darea în custodie a proprietăților
„să se facă numai unde Consiliul Politic Județean găsește de cuviință”18. Consiliul Politic Județean a dispus
nenumăratele schimbări de primari, notari și alți funcționari, dar el emitea „avize politice” și pentru varii probleme: obținerea pașapoartelor, deschiderea unor magazine, practicarea jocurilor de noroc etc.
Înlocuirea primarilor cu o atitudine politică „necorespunzătoare”, decisă la 20 ianuarie 1947, este o
continuare a operațiunilor de poliție politică ordonate după alegerile din 19 noiembrie 1946. Astfel, la 14
decembrie 1946, Serviciul Poliției de Siguranță din Inspectoratul Regional de Poliție Cluj a notificat chestorii
și șefii de poliție din subordine, în conformitate cu ordinul Direcției Generale a Poliției nr. 43168 S din 13
decembrie, să fie întocmite pe județe și localități „tabele de funcționari publici care în cadrul operațiunilor
electorale s-au manifestat notoriu împotriva guvernului”. În 18 decembrie 1946, Gheorghe Iorga, șeful Poliției
de reședință Bistrița, a înaintat un raport Inspectoratului Regional de Poliție Cluj, căruia i-a anexat un tabel
cu funcționarii care în alegeri s-au dovedit a fi împotriva guvernului, dând concursul lor „reacțiunii”. Tabelul
cuprindea 118 poziții, cu 22 notari, 42 primari, 36 preoți etc. El fusese făcut în urma cercetărilor pe teren „în
totală colaborare și verificare” cu partidele din BPD19.
Operațiunea de verificare a loialității politice a fost reluată, așadar, la începutul anului 1947 prin Legiunea
de Jandarmi Năsăud. Aceasta a dat mai multe ordine sectoarelor și posturilor de jandarmi să facă rapoarte despre trecutul politic al primarilor, să menționeze pe cei cu idei „reacționare” și să facă propuneri de
înlocuire a acestora. Numeroase rapoarte și note informative provenite de la posturile de jandarmi confirmă
lipsa de aderență a BPD în mediul rural. Mai mulți primari, membri ai Frontului Plugarilor în primul rând,
dar și ai PCR, erau catalogați ca având „idei reacționare”. De pildă, toți primarii din raza postului de jandarmi
Dumitra, înscriși obligatoriu în partidele reunite sub sigla BPD, nu erau adepți ai noului regim20. Șeful Postu-

17
18
19
20

ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 256, f. 145.
ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 402, f. 19.
ANBN, fond Poliția de reședința Bistrița, dosar 2, ﬀ. 75-77.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 58. Raportul plutonierului Tănase Tudor, seful
postului de jandarmi Dumitra, din 18 februarie 1947, este următorul: La Ord. Dvs. nr. 35/947 secret referitor la activitatea
funcționarilor publici care nutresc idei reacționare. Am onoare a raporta că în raza acestui post avem pe următorii care intră în
categoria acestui ordin: Boldijer Vasile primarul comunei Dumitra, Bradea Aurel primarul comunei Cepari și Pop Valer primarul
comunei Prislop. Cu raportul nr. 2/947 secret v-am înaintat un tabel în care am arătat următoarele: Boldijer Vasile primarul comunei Dumitra nutrește idei reacționare, caz care a fost semnalat de Ord. nr. 9045/947 al Legiunei cum și adresa nr. 6629 al Poliției Oraș Bistrița, cazul s-a cercetat și actele înaintate Legiunei. Bradea Aurel în ziua de 23 Oct. 1946 nu s-a dus la Cluj, unde au
venit membrii Guvernului, întorcându-se înapoi de la Beclean, este în legătură cu preotul Costan Ioan care este mare reacționar,
nu se interesează de treburile comunei fiind un afacerist. Dat nota informativă și înaintat Legiunei și sectorului cu nr. 1392 din
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lui de jandarmi Rebra aprecia că primarul Toader Dumitru era „pervers”, făcând politică pe ascuns, „deci nu
e credincios actualului Regim”, cu toate că era înscris în „Bloc”21. Mai multe note informative au făcut referire
la situația din Salva, acolo unde BPD a adunat la alegeri doar 48 voturi, în timp ce PNȚ Maniu 2634 voturi.
Încercarea de falsificare a alegerilor de către BPD stârnise furia alegătorilor, artizani comuniști din biroul
electoral fiind bătuți iar tentativa lor dată în vileag. În răzmeriță fusese implicat chiar și primarul Grigore Sas,
membru PCR, în timp ce noul președinte al secției de votare, după bătaia încasată de Ioan Casian - președintele secției de votare Salva - a fost notarul Alexandru Pălăgeșiu, și el înscris în PCR. Șeful postului de jandarmi
socotea că, deși primarul Grigore Sas trebuia să fie înlocuit, nu are „cine să primească”, ceilalți doritori nu
erau comuniști. Primarul din Runcu Salvei era „om al partidului” care își făcea datoria, asemeni situației din
Salva nu se găsea altul mai bun. O altă notă informativă provenită de la șeful postului de jandarmi Salva,
cu referire la funcționarii „reacționari”, menționa că notarul Alexandru Pălageșiu fusese pus sub urmărire,
trebuind a se prezenta la „partid” pentru a da lămuriri asupra alegerile din 19 noiembrie 194622. După aprecierea plutonierului Crișan Doroftei, șeful sectorului de jandarmi Prundu Bârgăului, din cei șase primari de
pe raza sectorului care trebuiau să fie schimbați, doi primari, Teodor Albu și Simion Prigon erau suspectați
de legături cu opoziția. Teodor Albu ar fi făcut pe ascuns propagandă „reacționară”, iar Simion Prigon fusese
propagandist manist, schimbarea lui fiind deja cerută de BPD23.
O mai mare atenție a fost acordată, atât de factorii de decizie politică cât și de cei de represiune, localităților în care fuseseră semnalate acțiuni de opoziție fățișă, mai ales cu ocazia alegerilor din noiembrie 1946. De
multe ori cei considerați „suspecți reacționari” erau semnalați de către factorul politic dominant, jandarmii
primind misiunea de a da informații despre aceștia. În urma unei asemenea dispoziții, primită la jumătatea
lunii ianuarie 1947, șeful Postului de jandarmi Coșbuc a înaintat note informative despre preotul și primarul
din Bichigiu. Preotul Ioan Bondane din Bichigiu, „reacționar semnalat de către D-voastră, cu ocazia alegerilor
din 1946 s-a exprimat fiind în stare de ebrietate pe șosea prin comuna Coșbuc prin cuvintele: Trăiască Brătianu,
jos cu Groza”. Primarului Ioan Dolha i-a fost întocmită și o fișă de suspect, în care se preciza că era: „reacționar
înfocat, președinte al organizației liberale Brătieniste din comună, a făcut propagandă până la alegeri pe ascuns, iar cu ocazia alegerilor din centru Salva în 19 XI 1946 a luat parte la maltratarea președintelui secției de
votare, a fost cercetat de Parchet și pus în libertate”. O notă informativă adăuga că la „agresiunea” din ziua
votării luase parte și casierul comunei Bichigiu, Gavrilă Rus24.
La 10 ianuarie 1947, Postul de jandarmi Rebrișoara a primit un ordin de cercetare de la conducerea Legiunii de Jandarmi Năsăud, prin care erau semnalați următorii „reacționari”: Liviu Guțu - notar în Rebrișoara,
Ioan Irini - preot în Rebrișoara, Ion Mihalca - preot, Dumitru Pop - notar în Lușca, Ioan Vălean - preot în Lușca. Până la 15 ianuarie trebuiau întocmite note informative, precum și dosare personale pentru fiecare dintre
aceștia, în care să se precizeze toată activitatea lor politică25.

21
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21 ianuarie 1947. Pop Valer primarul comunei Prislop cu ocazia campaniei electorale a ținut ca de pe gardurile curților din acea
comună să se facă numai semnele partidelor din opoziție, iar ale Guvernului să fie șterse. În acest scop am dat Notă informativă și
înaintat Legiunei și Sectorului cu rap. nr. 1392 din 21 ianuarie 1947. Urmărirea numiților continuă și când vor mai fi descoperiți
cu noi fapte vom raporta imediat.
Primarul Toader Dumitru și viceprimarul Iosif Pârte au fost revocați cu decizia Prefecturii Năsăud nr. 5232 din 8 mai
1947, publicată în „Buletinul Oficial al județului Năsăud” din 1 iunie 1947. La 30 noiembrie 1947, comandantul Legiunii de Jandarmi Năsăud a trimis Sectorului de jandarmi Năsăud următoarea adresă: La nr. 784/947, referitor la dosarul
înaintat privind pe numitul Toader Dtru din comuna Rebra. Vi se face cunoscut că susnumitul va fi îndeaproape supravegheat
de Dvs și postul respectiv în toate acțiunile sale. În cazul că se va mai comporta sau va face diferite expresiuni ce ar fi în contra
regimului actual va fi raportat legiunei cu dovezi concludente spre a i se întocmi dosar de suspect reacționar și eventual al încadra
în ordinul nr. 50.000/947 al M. Af. Interne. ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 628. Toader Dumitru a fost arestat de Securitate în anul 1949 și executat pe Dealu Crucii din Nepos alături de Leonida Bodiu și
Ioan Burdeț.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, ﬀ. 13; 74. (Referitor la dosarul nr. 105 din acest fond,
am constatat după câteva luni că a fost renumerotat. Paginația indicată de mine este cea originală, făcută cu creionul
chimic de deținătorul inițial, Legiunea de Jandarmi Năsăud. Între această numerotare și cea recentă au intervenit, de la
un loc, diferențe de circa 10 file)
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, ﬀ. 338-339.
Ibidem, ﬀ. 275-283.
Ibidem, f. 316.
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În urma operațiunii de verificare a primarilor în funcție, Legiunea de Jandarmi Năsăud a propus înlocuirea a 22 de primari, după cum s-a văzut cei mai mulți fiind suspectați că ar fi fost „reacționari”. Trebuiau
schimbați primarii din Maieru, Sângeorz-Băi, Dumitrița, Josenii Bârgăului, Tărpiu, Șieu-Sfântu, Dumitra etc.
Au fost numiți, în propunerile șefilor de post, și cei mai potriviți înlocuitori ai acestora26. În ședința Consiliului
Politic Județean din 10 februarie 1947, prefectul Anton Șirlincan a anunțat că, în conformitate cu ordinul 3289
al MAI din 6 februarie 1947, vor fi schimbați de îndată 19 primari sau ajutori de primari. Motivația schimbării
era că aceștia erau lipsiți de inițiativă, slabi în opera de reconstrucție, iar „unii încă nedeplin convinși democrați”. Problema primarilor și a fidelității lor față de Blocul Partidelor Democrate avea însă un termen permanent27. În „Buletinul Oficial al județului Năsăud”, martie 1947, au fost publicate deciziile Prefecturii Năsăud
de înlocuire, în 14 și 25 februarie, a 18 primari și 10 ajutori de primari. După impunerea guvernului Groza, la 6
martie 1945, primarii trebuiau să facă parte neapărat din partidele Frontului Național Democrat, iar mai apoi
din cele ale Blocului Partidelor Democrate. În județ, cei mai mulți au fost înscriși în Frontul Plugarilor.
O direcție fundamentală a Partidului Comunist Român a fost subordonarea și controlul total al instituțiilor
statului. Un loc important era acordat celor de represiune, Poliția și Jandarmeria. Poliția de reședință Bistrița
era încadrată numai cu membri PCR încă din luna august 1946. Datorită importanței, în anul 1947 organizația
comunistă a fost divizată, formându-se două celule: una pentru Poliție și alta pentru Siguranță. Legiunea de
Jandarmi Năsăud luase parte activă la campania electorală de partea Blocului Partidelor Democrate. Până la
sfârșitul anului 1946, mai multe valuri de epurări i-au exclus pe cei care manifestau o oarecare autonomie în
gândirea politică. Verificările au continuat în tot cursul anului 1947, în lunile noiembrie-decembrie numeroși
jandarmi fiind trecuți în rezervă. Prin atribuțiile primite de la factorul politic și transmise în teritoriu este evident că Legiunea de Jandarmi Năsăud se transformase în poliție politică.
La nivel național, situația „maselor populare” se înrăutățise constant după alegeri. Rația de pâine la oraș
fusese redusă la 250 de grame zilnic. În regiunile lovite de secetă bântuia foametea. Nivelul acesteia este greu
de imaginat. Guvernul a apelat la rechiziții și colectări forțate care depășeau nivelul cotelor, realizate cu implicarea jandarmilor. O măsură extremă pentru combaterea „speculanților” a fost interzicerea călătoriilor pe
calea ferată în absența unor certificate de călătorie, pe lângă biletul normal de călătorie. Ministerul Afacerilor
Interne a decis ca începând cu 15 ianuarie 1947 „nici o călătorie pe calea ferată nu se va putea face decât în
baza unui certificat de călătorie”. Acestea trebuiau eliberate de circumscripțiile de poliție în București, de
către oficiile de poliție în comunele urbane și de posturile de jandarmi în cele rurale. Motivația introducerii
certificatelor de călătorie era lipsa de combustibil pentru trenuri, „evitarea accidentelor și deteriorării materialului rulant prin supraîncărcare și a folosirii crescânde de către speculanți a trenurilor”. Măsura s-a aplicat
până la 7 aprilie 1947, dar patrulele de supracontrol - formate dintr-un ofițer de poliție și subofițeri jandarmi
- precum și gărzile de jandarmi din trenuri și-au continuat activitatea. Acestea trebuiau să dea concursul conductorilor CFR pentru identificarea călătorilor frauduloși, să nu permită depozitarea bagajelor pe tampoane
sau deasupra vagoanelor, să interzică transportul sacilor cu cereale și animalelor vii în vagoanele de călători,
puteau face percheziții la bagajele călătorilor etc.28 Foametea cumplită din Moldova a provocat un val de refugiați care aglomerau gările în speranța obținerii pe varii căi a ceva alimente. Erau numiți de către autorități
„trăistari”. Un ordin al Inspectoratului de Jandarmi Cluj din iulie 1947 dispunea subunităților să-i rețină și
să-i trimită „în urmă” pe cei aflați pe raza inspectoratului. În luna noiembrie 1947, Inspectoratul General al
Jandarmeriei a dispus ca, în vederea intensificării activității informative pe calea ferată, în trenuri să circule și
agenți acoperiți purtând legitimații speciale, vizate ca „agent auxiliar CFR”. În caz de nevoie, jandarmii din
trenuri trebuiau să le dea tot concursul29.
La începutul anul 1947, sectoarele și posturile de jandarmi au primit ordinul de a înainta săptămânal o
dare de seamă în care să atingă următoarele aspecte: starea de spirit a populației, ordinea publică, condițiuni
de ordin politic, starea sanitară, dacă se respectă întocmai colectarea cerealelor și dacă în legătură cu aceasta
se produc nemulțumiri. Majoritatea rapoartelor păstrate consemnează nemulțumirea accentuată a populației,
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ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, f. 119.
ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 256, f. 154.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, ﬀ. 600;1067.
ANBN, fond legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 625.
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condițiile alimentare groaznice, opțiunea politică național-țărănistă, în primul rând etc. Mai jos reproducem o
dare de seamă provenită de la postul de jandarmi Zagra, reprezentativă pentru satele de munte aflate la limita
supraviețuirii30. O analiză globală a dărilor de seamă relevă faptul că deși șefii posturilor de jandarmi erau
condiționați politic, altă opțiune decât PCR fiind exclusă, ei prezintă în general corect aspectele de ordin politic, chiar dacă folosesc un limbaj partinic. Șeful postului de jandarmi Rebra menționa că întreaga populație de
pe raza postului era „de culoare politică manistă”, deși nu se manifesta cu nimic. În Salva, darea de seamă îi
menționa pe cei 13 reacționari care au luat parte la „scandalul” din 19 noiembrie 1946. Unul dintre aceștia era
arestat, celorlalți li s-au întocmit dosare de „suspecți”, fiind în permanență urmăriți de jandarmi. Aceștia erau
însă bine văzuți de populație, majoritatea fiind „de partea lui Maniu”. În Romuli, locuitorii criticau guvernul
și organele județene care au impus sistemul nedrept al cotelor etc. Față de lunile august-noiembrie 1946, când
jandarmii au primit ordinul de a se implica în alegeri de partea BPD, iar rapoartele lor cu privire la situația
politică consemnau lună de lună procente crescute ale influentei BPD, ajungând până la 90% (!), noile rapoarte
consemnează realitățile fără a le mai înfrumuseța. În multe dări de seamă, aspectele politice a fost eludate, dările de seamă fiind săptămânale, șefii posturilor de jandarmi insistând doar asupra aspectelor de ordin economic și sanitar. În comuna Telciu, cota de cereale impusă era de 4 vagoane, „imposibil de colectat”, zona fiind
improprie culturii cerealelor. Situația sanitară era de asemenea catastrofală, peste 50% din populație suferea
de boli venerice, sifilis și blenoragie etc.31
Intervenția factorilor de decizie politică și a autorităților pentru ameliorarea situației alimentare a fost cu
totul modestă. Îi preocupa în primul rând îndeplinirea sarcinilor de plan la colectări, identificarea celor care
instigau la „rebeliune” și combaterea „speculanților”. În ședința Consiliului Politic Județean din 26 aprilie
s-au discutat probleme economice și s-a dispus repartizarea unor cantități de porumb celor „absolut lipsiți”,
din colectările făcute până la acea dată. Plasele Rodna, Năsăud și Bârgău, de asemenea și orașul Bistrița, au
primit câte 1000 Kg porumb pentru a fi distribuite celor mai nevoiași. Diverse cantități au fost date și funcționarilor de la Prefectură, CASBI etc. Cantitățile repartizate au fost însă cu totul insuficiente32.
Chiar dacă situația economică catastrofală ar fi trebuit să fie în centrul activității PCR, ca principal partid aflat la guvernare, rapoartele de activitate ale Comitetului Județean Năsăud al PCR mărturisesc despre
principala îngrijorare a comuniștilor: partidele istorice și influenta lor în județ. Termenul generalizator cu
care acestea erau desemnate era cel de „reacțiune”, în vreme ce PCR și tovarășii de drum întruchipau „democrația”! Raportul politic pe luna aprilie a fost unul singular; aproape în totalitate, în acesta se face o trecere
în revistă a activității „istoricilor” și a raportului dintre „democrație” și „reacțiune”. Influenta „reacțiunii” se
centra pe aspectele ce derivau din existența fondurile grănicerești și activitatea societății „Regna”, pe preoții

30 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, passim. Darea de seamă a postului de jandarmi Za-

gra pe săptămâna 12-19 februarie 1947 este următoarea: 1. Starea de spirit a populației. Spiritele populației din raza acestui
post sunt nemulțumite pentru faptul că populația nu primește nici un ajutor de cereale din partea nimănui deși este regiune de
munte, din care cauză locuitorii săraci din comunele P. Zagrei, Găureni și Suplai au început să macine coaja de copac amestecată
cu puține cereale. Spun că mai înainte mai putea să ia câte un Kg. două de porumb de pe la morari dar acum de când s-a ridicat
cerealele de la aceștia nu le mai dă nimeni. 2. Ordinea publică. Locuitorii din raza acestui post până în prezent sunt pașnici și ordinea publică este pentru un moment garantată. 3. Condițiuni de ordin politic: Din punct de vedere politic, locuitorii din raza acestui post înclină mai mult spre partidele istorice, spunând că numai aceștia vor scoate țara la lumină și vor asigura cetățeanului
liniștea, luând ca bază situația economică, situația reformei agrare, situația blocării cerealelor, care spun că merg în necunoscut,
de aceea am ajuns la foamete, iar reforma agrară nu s-a făcut așa ca să poată mulțumi pe toți cei îndreptățiți la împroprietărire. 4.
Starea sanitară. Până în prezent în raza postului nu bântuie nici o boală contagioasă, dar în rândurile populației sunt nemulțumiți și din acest punct de vedere pentru faptul că nu se găsesc medicamente și farmaciile când au le vând pe prețuri de speculă. 5.
Dacă se respectă întocmai condițiunile la colectarea cerealelor și dacă în legătură cu aceasta se produc nemulțumiri. Dispozițiunile
relativ la colectarea cerealelor se respectă dar fără rezultate, pentru faptul că populația în aceste regiuni de munte este lipsită de
cereale fiind cu foarte mari cantități în deficit. Se produc nemulțumiri în legătură cu această chestiune pentru faptul că populația
este săracă și în loc să i se dea cereale li se ia spunând că ridicarea cerealelor și a altor alimente peste măsură se face numai cu scopul de a ajunge curând la colhozuri căci altfel populația ar fi avut cu ce trăi întreg anul căci dacă nu se blocau și colectau fiecare ar
fi putut găsi cerealele necesare pe piață și puteau să dea și cotele obligatorii prin Convenția de armistițiu. ANBN, fond Legiunea
de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, ﬀ. 80-81.
31 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, passim.
32 ANBN, fond Prefectura Județului Năsăud, dosar 402, f. 8.
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greco-catolici care în mod deschis în predicile lor atacau partidul comunist, pe cei mai mulți dintre învățători
și profesori, apoi pe infiltrarea Frontului Plugarilor, a PSD și a sindicatelor care astfel făceau servicii „reacțiunii”. În ceea ce privește raportul de forță dintre „democrație” și „reacțiune”, în trei plase (Centrală, Șieu și
Lechința), influența PCR era socotită drept bună. În aceste plase se efectuase reforma agrară și au fost aduși
numeroși coloniști în locul sașilor absenteiști. În plasa Bârgău „reacțiunea” avea „uneori curajul să defaime
în mod deschis guvernul”. În plasa Rodna, unde exista o tradiție a unui patriotism local, „șovinist”, „susținut
de preoți și studenți legionari”, influența era socotită ca fiind egală. Plasa Năsăud era însă „reazimul cel mai
serios al reacțiunii”, „reacțiune” care ținea sub influență majoritatea locuitorilor33.
În raportul politic pe luna mai 1947, comuniștii menționează că acțiunea „istoricilor” avea drept obiectiv
„defăimarea Guvernului și a partidelor din Bloc”, în special a PCR și a Frontului Plugarilor. Un zvon provenit
de la „reacțiune” era că regele a fost înlăturat iar comuniștii au început arestările. Efectul zvonului a fost „demascarea elementelor reacționare care s-au ascuns 2-3 zile în pădure și prin aceasta demascându-se elementele reacționare din comunele Năsăud și Chiraleș”. Uitând că în fraza anterioară începerea arestărilor era doar
un zvon pornit de la „reacțiune”, raportul continuă senin cu următoarea mărturisire: „Efectul arestărilor a fost
intimidarea celor mai notorii agenți maniști, a dus la descoperirea complicității avocatului manist Butta cu organizațiunea teroristă «Divizia Carpați», acesta recruta elemente reacționare, la sinuciderea ing. manist Deac
complice la alcătuirea acestei organizații teroriste și dispariția prof. Trăsneu care îndemna de 10 mai elevii din
liceu să manifeste în fața PCR deoarece comuniștii au gonit pe rege din țară”34.
Legislația invocată pentru arestările din anul 1947 a fost fructul fraudei electorale din anul 1946. Ordinul
nr. 50.000/11 februarie 1947 al Ministerului Afacerilor Interne, minister condus de Teohari Georgescu, autoriza arestările celor care se manifestau ca sabotori, speculanți de alimente, „instigatori politici reacționari” etc.
Ordinul, trimis prin inspectoratele regionale de poliție, a primit dispozițiuni de executare în 12 februarie pentru mediu rural și în 13 martie pentru teritoriul urban, prin care s-a dispus identificarea, reținerea și înaintarea
către autoritățile în drept „a tuturor agitatorilor, sabotorilor și speculanților care prin atitudinea lor dezvoltă
idei contrare ordinii în Stat și regimului democratic”. Inspectoratul General al Jandarmeriei a notificat, la 2
aprilie 1947, cu un ordin circular, aspecte relative la ordinul nr. 50.000 al Ministerului Afacerilor Interne. Se
menționa că, în primul rând, se urmărea „punerea în imposibilitate de acțiune a tuturor celor care prin faptele
lor provoacă la dezordini și împiedică reconstrucția țării greu lovită de război și de anii de secetă”. Pe de altă
parte se urmărea „moralizarea vieții politice, prin eliminarea din rândul oamenilor muncitori și corecți a tuturor pescuitorilor în ape tulburi care sfidând suferințele poporului urmăresc realizarea de beneficii materiale
sau de interese politice de clică”. Pe lângă aplicarea legii, jandarmilor le mai revenea - ținând cont de „fondul
moral” al ordinului 50.000 - „să execute acțiuni de lămurire a populației, demascând tendințele reacționarilor
și speculanților”. Tot prin „contra propagandă” trebuia să se menționeze că „oamenii muncii și ordinei” în
„România democratică” nu vor avea de suferit, dar cei care „se fac instrumente conștiente sau inconștiente ale
reacțiunii, ai acaparatorilor de bunuri materiale în detrimentul poporului, vor fi sancționați fără nici un menajament”. Precizările ordinului circular al IGJ au fost distribuite în teritoriu de către Inspectoratul de Jandarmi
Cluj, care a dispus ca în conferințe cu ofițerii și subofițerii - comandanți de sectoare de jandarmi și de posturi
de jandarmi - să se explice pe larg prevederile ordinului nr. 50.000 al MAI și a celui al IGJ din 2 aprilie 194735.
În aceeași ordine de idei, s-a menținut în vigoare și ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei nr.
39975 din 24 septembrie 1946, prin care se dispunea jandarmilor ca „instigatorii reacționari”, maniști și brătieniști, care comiteau acte de agresiune contra „membrilor partidelor democrate”, să fie imediat arestați.
Ordinul avea caracter permanent, însă, de exemplu, în luna mai 1947 nu se semnalase „nici un fel de agresiune contra elementelor democrate din partea elementelor reacționare”, conform raportului comandantului
Legiunii de Jandarmi Năsăud, trimis Inspectoratului de Jandarmi Cluj36. Un alt ordin secret, cu nr. 270 din 27
februarie 1947, al comandantului de jandarmi, dispunea sectoarelor de jandarmi trimiterea câte unui raport
săptămânal, miercurea, cu cazurile descoperite de „instigare la rebeliune” și cu „marii speculanți” prinși37.

33
34
35
36
37

ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 14, f. 18.
ANBN, fond Comitetul județean PCR Năsăud, dosar 14, f. 20.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, f. 1095.
Ibidem, f. 992.
Ibidem, f. 942.
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Arestările din luna mai, prefigurate de discursul radiodifuzat de 1 Mai al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, au
fost precedate de intrarea în funcțiune a unui Comandament Unic de Siguranță, fapt adus la cunoștința Consiliului Politic Județean de către prefectul Anton Șirlincan, în 2 mai. Însă primele arestări cu caracter politic
sunt semnalate în dosarele Legiunii de Jandarmi Năsăud mai devreme, în luna februarie 1947. Competența
impunerii și executării legilor revenea în mediul rural Jandarmeriei, dar inițiativa arestărilor putea veni de la
liderii comuniști sau de la procurorul-șef Andrei Tudor Mistric, un obedient lipsit de onoare, „instructor” al
președinților și secretarilor secțiilor de votare, în seara zilei de 17 noiembrie 1946, la sediul PCR din Bistrița.
În urma unui ordin al procurorului-șef Mistric au fost arestați în 22 februarie 1947 următorii: preotul Dumitru
Simionca, învățătorul Valer Griga și agentul agricol Gavril Costinea, toți din Orheiul Bistriței, iar din Jelna
învățătorul Victor Joja și cetățenii Victor Roman și Teodor Pop. Cei din Orheiul Bistriței au fost denunțați de
secretarul PCR din localitate, Trifan Janițchi, pentru „instigațiile” de la alegerile din 19 noiembrie 1946 de la
secția de votare Dumitrița. La secția de votare Dumitrița, Blocul Partidelor Democrate a fost votat în realitate
de 146 cetățeni, în timp ce „oficial” câștigaseră 1973 voturi, față de PNȚ care ar fi primit doar 714 voturi. Secția
de votare Dumitrița fusese menționată în rapoartele comuniștilor ca un punct important de sprijin al „reacțiunii”. Învățătorul Victor Joja din Jelna a fost denunțat pentru faptul că „ar fi vorbit contra regimului democrat”
de trei țigani din localitate cu care era în conflict. Victor Roman nu ar fi predat la termen în contul cotelor din
1946 cinci Kg de grăunțe, iar Teodor Pop ar fi vândut în anul 1945 un plug absenteist38.
La 25 februarie 1947 au fost reținuți de jandarmi și înaintați Parchetului Tribunalului Năsăud șase cetățeni
din Cușma, dintre care patru erau de origine germană, pentru un atac asupra lui Ioan Griga, viceprimar în localitate. Reclamantul Griga susținea că atacul a fost „rezultanta unei acțiunii sistematice și permanente” dusă
de mai mulți locuitori, printre care și directorul școlar, care instigau locuitorii de origine germană, iar „prin
atitudinea lor marchează reacțiunea contra măsurilor luate de Guvern”39.
Operațiunile de poliție politică, având în fundal alegerile din 19 noiembrie 1946, au fost, astfel, printre cele
mai importante activități ordonate jandarmilor în 1947. La 10 aprilie 1947, comandantul Sectorului de jandarmi
Rodna a înaintat superiorilor, la Bistrița, 13 dosare de „suspecți reacționari” din localitatea Feldru, care au fost
„identificați în ajunul alegerilor electorale 1946 și la data de 20 noiembrie, când aceștia au comis rebeliunea și
devastarea postului Feldru”. Încercările de manevrare frauduloasă a procesului electoral de reprezentații comuniștilor din secțiile de votare au primit o ripostă dură în numeroase cazuri. Printre acestea fusese și Feldru.
Aceasta însă nu a împiedicat BPD să-și „numere” în cont la Feldru 1333 voturi, față de cele 920 „lăsate” PNȚ. La
4 mai 1947, de la același sector de jandarmi au fost înaintate legiunii trei dosare de „suspecți reacționari”, cu cei
nominalizați în stare de reținere. Au fost arestați directorul școlii din Rodna, Ioan Blaga, preotul Lazăr Sângeorzan tot din Rodna, iar din Ilva Mare, Valer Slăvoacă. Directorul Blaga fusese în refugiu în perioada Dictatului
de la Viena. După revenirea în localitate, în primăvara anului 1945, a fost identificat de comuniști ca un opozant al regimului, conducător de facto al național-țărăniștilor din localitate în anul 1946. Preotul Lazăr Sângeorzan apare nominalizat în rapoartele PCR ca un opozant ferm încă din 1945. În 1946 era deja pus sub urmărire
de jandarmi, menționat cu predici împotriva regimului Petru Groza. În 1948 este semnalat în închisoare. Tot
în luna mai 1947, și Postul de jandarmi Prundu Bârgăului a înaintat conducerii Legiunii de Jandarmi Năsăud
patru dosare cu „suspecți reacționari”. Deși informațiile proveneau de la „oamenii de încredere din BPD”,
declarațiile scrise lipseau, deoarece informatorilor le era frică de o eventuală schimbare a conducerii țării. Nici
măcar Leon Acxânte, „credincios membru al PCR-ului”, fost secretar la o secție de votare în noiembrie 1946, nu
avea curajul să dea o declarație scrisă împotriva unui consătean. Aceeași dificultate a raportat-o șeful Postului
de jandarmi Telciu, căruia i se ordonase, „verbal”, să-i întocmească dosar preotului „reacționar fascist” Grigore
Pop. Cu toată intervenția pe lângă membrii BPD, nici unul nu a vrut să semneze declarații acuzatoare. Dosarele
de „suspecți” trimise de la Sectorul de jandarmi Lechința au un caracter oarecum eterogen. Au fost menționați
„suspecții reacționari” din Chiraleș, dar multe alte dosare îi au în obiectiv pe sașii reîntorși sau pe maghiarii
din Matei etc. Un raport al Sectorului de jandarmi Bistrița, din 2 mai 1947, aduce o precizare importantă în
problema „suspecților”. Cele 12 dosare de „suspecți reacționari”, înaintate conducerii de la acest sector de
jandarmi, au fost completate „în spiritul” ordinului verbal dat de maiorul Nicolae Dumitrescu, comandantul

38 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, ﬀ. 122-125.
39 Ibidem, ﬀ. 865-866.
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Legiunii de Jandarmi Năsăud, în 28 aprilie 194740. Este superfluu să mai stăruim asupra „spiritului” care nici
măcar nu-i aparținea lui Nicolae Dumitrescu, un individ supus sub vitregia vremii!
Arestările din luna mai 1947, având la bază ordinul 50.000 al MAI, unele menționate chiar în rapoartele
PCR din județ, precum și pregătirea unor noi epurări prin „comprimarea” corpului funcționarilor publici,
au provocat o creștere a nemulțumirii populației și a neîncrederii în comuniști și în guvernul Groza, chiar
dacă tonalitatea criticilor aduse comuniștilor a scăzut în intensitate, din motive lesne de înțeles. În luna iunie,
comuniștii au constatat că „în predicile din biserică [și] în conferințele școlare a fost mai puțin atacat partidul nostru și Guvernul”, cu toate că „istoricii” aveau ca punct de sprijin preoții, învățătorii și profesorii, în
rândul cărora „nu se făcuse nici o epurare până acum”! Se făcuseră chiar și arestări, dar nu-și mai aminteau!
De exemplu, învățătorii Nicolae Moldovan, secretar general al PNȚ din județul Năsăud, și Macedon Pop din
Rebrișoara erau internați la Gherla. Preotul Victor Deac din Aldorf, al doilea candidat pe lista PNL la alegerile
din noiembrie 1946, era închis din toamna anului 1946, sub pretextul sabotajului economic.
Județul Năsăud nu a fost însă un caz singular în ceea ce privește represiunea cu caracter politic pornită de
PCR, sub paravanul guvernului Groza. Dimpotrivă, situația era generalizată, ea făcând chiar și obiectul unor
note diplomatice ale Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii. În nota diplomatică a guvernului SUA din
24 iunie 1947 se manifesta îngrijorarea față de măsurile privative de libertate din România, în special față de
„arestarea arbitrară fără mandat de arestare sau acuzare atât a sute de membri ai opoziției cât și de a altora
care nu fac parte din partidele opoziționiste” și deținerea lor în lagăre sau închisori în condiții mizerabile. În
„Memorandul guvernului britanic” din 25 iunie 1947 se arăta că: „Guvernul român a procedat în ultimele
câteva luni la arestarea arbitrară și fără discriminare a celor considerați ca adversari politici ai Guvernului”.
Printre cei arestați se găseau și preoți, studenți și profesori, care nici măcar nu erau membrii ai unor partide
politice de opoziție, fiind doar bănuiți de „participare la acțiuni subversive”. Pe lângă o negare a drepturilor
omului, acțiunea guvernului se constituia în o gravă încălcare a art. 3 a Tratatului de pace, semnat la Paris la
10 februarie 1947. Notele diplomatice ale Statelor Unite ale Americi și ale Marii Britanii au fost catalogate de
guvernul Groza ca niște imixtiuni în afacerile interne ale României și au fost respinse41.
La începutul lunii iulie 1947, în fruntea organizației județene a PCR a fost numit Iosif Stoica, fost electrician
în Valea Jiului. Despre rostul schimbării sau, poate, promovării fostului secretar politic, Victor Teodoru, rapoartele partidului nu suflă un cuvânt. Noul secretar politic va rezista în fruntea Comitetului Județean Năsăud al PCR un an de zile. O comisie de anchetă, trimisă de CC al PCR în aprilie 1948, va conchide, premonitoriu, că în Județeana Năsăud nu se putea spune că situația era „disperată”. O delegație de comuniști trimisă în
luna martie 1948, luna alegerilor pentru Marea Adunare Națională, îi solicitase ministrului de finanțe Vasile
Luca reducerea impozitelor din localitățile de munte ale județului Năsăud. Această încălcare a „centralismului democratic” credem că i-a fost fatală lui Iosif Stoica. În timpul conducerii sale, rapoartele politice nu mai
au un permanent ton triumfalist, chiar „limba de lemn” pare ușor domolită. În primul raport politic semnat
de Stoica, cel din luna iulie 1947, prăpastia neîncrederii în partid a fost pasată administrației: „Cercul care este
destul de serios în jurul organizației de partid se datorește slăbiciunii de a nu fi ținute organele administrative
destul de bine în mână și care putem spune parcă au fost aleși pe sprânceană de aceeași mână. Prin munca lor
distructivă, interese personale, afacerism, canalizau toate acestea spre partid. / Directorul de la CASBI, directorul Oficiului Economic Județean, procurorul Mistric, conducerea Federalei și Poliția / ”. Sarcina principală,
trasată de Iosif Stoica, a fost „creșterea influenței partidului atât la sate cât și în Bistrița”. Această „bătălie” trebuia dublată de un plan de muncă „pe baza căruia micile întreprinderi, satele, instituțiile din județ să fie sub
influența noastră și în același timp în mod politic [sub] controlul nostru aci”42. Instituțiile statului erau de mult
timp sub controlul PCR, iar șefii acestora membri de partid. Aceasta nu le garanta însă siguranța postului. Directorul Oficiului Economic, William Tulaczko, a fost înlocuit în luna iulie, iar în septembrie exclus din partid;
la 3 noiembrie 1947, Consiliul de coordonare BPD a avizat favorabil pe Miron Jeican din Galații Bistriței în
calitate de nou director la „Federala Năsăudul”, fiindcă era „corespunzător pe linie politică și de studii”; în
luna decembrie a fost debarcat Nicolae Dumitrescu, comandantul Legiunii de Jandarmi Năsăud etc.43
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ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, passim.
Guvernul român răspunde notelor guvernelor englez și american, în „Scânteia”, an XVI, nr. 870 din 14 iulie 1947.
ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 14, f. 29.
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Creșterea influenței partidului nu putea fi decât rezultanta unor măsuri care să dea satisfacție unei populații aflate, în majoritate, în pragul foametei. Or, aceste măsuri lipseau. Sistemul spoliator al cotelor, dublat de
o propagandă comunistă înverșunată împotriva „speculanților”, mai precis împotriva acelora care refuzau
să-și vândă puținele cereale, dar și alte mărfuri, la prețurile de batjocură stabilite de guvernanți, au menținut
o permanentă neîncredere în cei aflați la putere. Răbufnirea unor nemulțumiri firești într-un asemenea climat
economic și politic era taxată ca instigare la rebeliune. Pe de altă parte, într-un regim comunist problema
principală este cea a puterii politice, a puterii totale. Încă din primăvara anului 1945, orice angajare în sistemul
public era condiționată de un certificat eliberat de Jandarmerie cum că petentul nu a făcut parte din organizații subversive sau antidemocratice. Doar după primirea unor asemenea dovezi, Consiliul Politic Județean al
BPD își da avizul în varii situații și probleme. În anul 1947, organizațiile subversive sau antidemocratice erau,
în viziunea comuniștilor, partidele istorice, fapt dovedit și din următoarea întâmplare. În luna aprilie 1947,
Leonida Leonte din Leșu, student al Facultății de Drept din Cluj, a adresat o cerere comandantului Legiunii de
Jandarmi Năsăud ca să-i fie eliberat un certificat prin care să se dovedească că nu a fost „împotriva siguranței
statului”. Avizul dat de jandarmi a fost unul negativ, de la șeful postului de jandarmi până la comandatul de
legiune, datorită faptului că numitul „înainte de alegeri și în ajunul alegerilor a făcut politică N.Ț. Manistă și
pe garduri cu alți tineri a făcut semnele PNȚ”44. În mediul rural asemenea certificate erau eliberate în primă
instanță de autoritățile comunale din BPD cu avizul postului de jandarmi. Certificatul final era eliberat însă de
conducerea Legiunii de Jandarmi Năsăud, printre semnături fiind și cea a șefului Biroului Siguranței.
În succesiunea măsurilor de preluare totală a puterii în România de către Partidul Comunist Român, interzicerea Partidului Național Țărănesc – partid care câștigase alegerile din noiembrie 1946 și spre care se
canalizau speranțele majorității populației – a fost un moment decisiv. Pretextul a fost episodul Tămădău din
14 iulie 1947, o cursă pregătită abil de autoritățile polițienești, în care au fost implicați fruntași ai partidului
în frunte cu Ion Mihalache. În calitate de acuzator public, împotriva celor „vânduți străinilor”, organul PCR,
„Scânteia”, din 18 iulie, a cerut imperativ pedepsirea „trădătorilor” Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Ilie Lazăr
și Nicolae Carandino, arestarea lui Iuliu Maniu, interzicerea ziarului „Dreptatea” și pedepsirea „complicilor”.
Consiliul politic al Blocului Partidelor Democrate întrunit în 25 iulie 1947 a luat în discuție un așa zis „complot” organizat de conducerea Partidului Național Țărănesc - încadrând încercarea de părăsire a țării de către
fruntașii național-țărăniști la capitolul „crime și delicte contra siguranței Statului” - și a propus guvernului
dizolvarea PNȚ45. Interzicerea PNȚ s-a făcut printr-un simplu jurnal al Consiliului de Miniștri, în 29 iulie
1947. Parlamentul - rezultat al fraudei electorale din noiembrie 1946 - a votat o moțiune prin care dizolvarea
PNȚ era considerată ca o măsură dreaptă, de apărare și consolidare a „tinerei democrații românești”. Ședința
parlamentară a fost prezidată de Mihail Sadoveanu, iar rezultatul votării a fost 294 voturi pentru dizolvare și
unul contra46.
Chiar în ziua interzicerii de către guvernul Groza a Partidului Național Țărănesc, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus să fie făcute percheziții domiciliare conducătorilor și simpatizanților PNȚ,
indicând și modalitățile prin care să se obțină „un rezultat cât mai complet și eficace”. Conducerea Legiunii de
Jandarmi Năsăud a expediat subunităților ordinul telegrafic nr. 1000 al MAI, din 29 iulie, cu ordinul circular
4524 din 30 iulie 1947. La 10 august 1947, Nicolae Dumitrescu - comandantul Legiunii de Jandarmi Năsăud – a
emis un nou ordin circular, ca urmare a faptului că perchezițiile au fost tărăgănate, iar șefii de sectoare și de
posturi de jandarmi nu erau „complet orientați”. Șeful jandarmilor județeni aprecia că, dacă înainte de 29 iulie
1947 PNȚ fusese un partid cu o acțiune dăunătoare „regimului democratic” și siguranței statului, în noua conjunctură acesta desfășura o activitate subversivă, contrară intereselor superioare ale statului. Maiorul Nicolae
Dumitrescu a dispus ca până la 14 august să fie înaintate „următoarele lucrări:
• Un tabel nominal de conducători periculoși, simpatizanți și membri maniști arestați.
• Idem pentru cei rămași liberi.
• Idem de cei periculoși care rămași liberi ar putea organiza nuclee.
• Unde s-ar putea aduna.

44 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, f. 59.
45 Consiliul politic BPD a propus în unanimitate guvernului dizolvarea Partidului Național-Țărănesc, în „Scânteia”, an XVI, nr.

882 din 28 iulie 1947.
46 Vezi: Partidul Național-Țărănesc a fost dizolvat, în „Scânteia”, an XVI, nr. 884 din 31 iulie 1947.
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• Cu cine ar putea lua contact.
• Idem un tabel nominal cu cei dispăruți.
• Unde s-ar putea găsi cei dispăruți”.

Toate tabelele trebuiau completate cu numele și prenumele, funcția, localitatea de domiciliu și observațiuni.
Activitatea informativă era apreciată de comandantul Nicolae Dumitrescu ca fiind foarte redusă față de lunile
mai și iunie, necunoscându-se starea de spirit și părerea populației în legătură cu dizolvarea PNȚ. De aceea a
ordonat subordonaților să iasă din pasivitate și să-și îndeplinească obligațiile ce le reveneau din punct de vedere informativ și al siguranței de stat. Elevii și studenții trebuiau, de asemenea, ținuți sub strictă supraveghere, iar la 15 septembrie trebuia înaintat un raport detaliat cu activitatea fiecăruia din timpul vacanței de vară47.
Activitatea informativă a jandarmilor se suprapunea peste cea de poliție politică, cele două fiind inseparabile. La 8 iulie 1947, deci înainte de episodul Tămădău, Inspectoratul de Jandarmi Cluj a dispus verificări prin
care să se constate dacă în urma ridicării și internării în lagăr a numeroși membri importanți din partidele
istorice, conducătorii rămași liberi adună bani pentru ajutorarea celor internați. O activitate strict umanitară
era suspectă în viziunea conducătorilor Inspectoratului de Jandarmi Cluj. Până la arestarea liderilor PNȚ, supravegherea și verificarea lor informativă a fost o activitate cotidiană a Poliției și Jandarmeriei. Astfel, într-o
notificare a Legiunii de Jandarmi Năsăud către Poliția Bistrița, din 25 februarie 1947, se menționau următoarele: „Preotul Buga Anton și învățătorul Galeș precum și Dr. Luca Ioan, Traian Chitul judecător, Pop Nicolae,
Onoaie Nicolae avocat, Leonida Pop sunt cunoscuți de noi ca membri activi ai Partidului Național Țărănist
Maniu, iar Marius Pop, profesor, în prezent este condamnat în procesul Sumanelor Negre”. Toți aceștia ar fi
desfășurat o activitate electorală intensă pe Valea Someșului, vinovată, desigur, în viziunea noilor stăpâni48.
În scriptele Jandarmeriei există numeroase alte note informative și rapoarte privind urmărirea conducătorilor
PNȚ din județ, cu mult înainte de arestarea acestora. Astfel, un raport din 18 februarie 1947 îi fixa în obiectivul
„democraților” pe câțiva, nominalizați în mai multe note informative pornite de la activul BPD din teritoriu.
Raportul îl dăm mai jos, edificator cu obiectivele de poliție politică fixate jandarmilor49.
În dosarele Jandarmeriei s-au păstrat și câteva documente privind perchezițiile dispuse de Ministerul Afacerilor Interne la membrii Partidului Național Țărănesc. Postul de jandarmi Rebrișoara a înaintat opt procese-verbale de efectuare a perchezițiilor la liderii locali ai PNȚ. Au fost descoperite în principal diverse broșuri
considerate subversive și care au fost confiscate. La locuitorul Gheorghe Lup, percheziție efectuată în lipsa
acestuia, s-au găsit următoarele tipărituri: „Alegeri liberale”, „România Renașterii”, „Discursul Dlui Ion Mihalache” și „Rătăcirile bolșeviste”. De la Nicolae Sângeorzan a fost ridicat un exemplar din ziarul „Dreptatea”
din 7 iulie 1947, iar de la preotul Emil Irini două broșuri: „Bolșevicii și Biserica” din anul 1925 și „Alegeri
liberale” din anul 1934. La locuitorul Nicolae Sârb au fost descoperite două manifeste: „Cele zece porunci ale

47 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 578.
48 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 55, f. 850.
49 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 439. La Ord. Dvs. No. 116/1947 avem onoare a înain-

ta aici întreaga corespondență împreună cu rezultatul verificării noastre în teren a celor semnalate în notele informative trimise de
Poliția Bistrița.
1. În ziua de 28 aprilie 1946 a avut loc în orașul Năsăud congresul Partidului Național Țărănist Maniu la care a luat
parte Dr. Ilie Lazăr, Dr. Cornel Pop din Bistrița și alți fruntași ai Partidului. Cu această ocazie fruntașii PNȚ Maniu
s-au întâlnit și în casa Dr. Ioan Luca unde au avut o consfătuire. Dr. Luca într-adevăr este membru al PNȚ Maniu.
2. Dr. Nicolae Pop din orașul Năsăud de asemeni este membru marcant al PNȚ Maniu. Cu ocazia alegerilor susnumitul a fost
delegat al PNȚ Maniu la secția de votare Năsăud. Până la alegeri a făcut propagandă intensă pentru PNȚ Maniu.
3. Locuitorul Filip Vasile din comuna Salva face parte din Comitetul județean al PNȚ Maniu. În comuna Salva se bucura de mare
autoritate față de întreaga populație. Cu ocazia congresului PNȚ Maniu din 28 aprilie 1946 la Năsăud a fost singurul dintre
țărani care a vorbit în adunare. Susnumitul a dispărut de la domiciliu încă din luna octombrie 1946 fără a se mai întoarce până
în prezent.
4. Învățătorul Pop Macedon din Com. Rebrișoara înainte de alegeri era încadrat în BPD. Susnumitul totuși menținea
în permanență legătura cu elevii din comuna Rebrișoara și cu studenții, care în permanență împărțeau manifeste
ale partidelor din opoziție. În ultimul timp însă nu s-a mai semnalat din partea susnumitului nici o acțiune contra
regimului.
5. Locuitorul Popârțac Macedon, fost președinte al FP din Comuna Dumitra, în prezent este membru al PNȚ Maniu. Susnumitul a luat parte înainte de alegeri la toate adunările pe care le ținea Comitetul județean al PNȚ Maniu.
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cetățeanului român” și „Cetățeni și Cetățence” etc. Nu s-au efectuat percheziții la preotul Ioan Mihalca și la
învățătorul Macedon Pop, internat la Gherla, deoarece nu mai avea rost, „întrucât s-au putut pune în gardă”.
Postul de jandarmi Mocod a înaintat patru procese verbale de percheziții domiciliare la „suspecții maniști”.
Rezultatul a fost negativ, nu a fost descoperit armament sau material de propagandă, cei indicați în ordinul
de percheziție erau încadrați în BPD și nu mai făceau propagandă național-țărănistă. Postul de jandarmi Nepos a făcut percheziții la cetățenii Traian Istrate, Ion Popițan, Silivan Lup și Gheorghe Rognean, de asemenea
cu rezultat negativ. Și în Cepari au fost făcute patru percheziții, negăsindu-se nimic compromițător etc.50
În ceea ce privește ordinul comandantului Legiunii de Jandarmi Năsăud din 10 august 1947, privind tabelele cu membrii și simpatizanții PNȚ, s-au păstrat doar tabele provenite de la Sectorul de jandarmi Năsăud.
Nefiind datate este însă aproape sigur ca acestea au fost redactate la începutul lunii iunie 1947, ca urmare a
unui alt ordin, nr. 275, prin care se dispunea întocmirea unor tabele cu membrii și simpatizanții PNȚ, PNL și
PSD. Astfel, în localitățile componente ale sectorului au fost identificați 46 de membri activi ai PNȚ, majoritatea fiind agricultori, și 31 de simpatizanți cerți. Cei trecuți în tabelul „înscriși” erau mai mult bănuiți, fără să
se știe cu certitudine care erau înscriși, în timp ce simpatizanți erau mult mai mulți, „dar nu se dau pe față”.
Pe de altă parte, în tabelul nominal cu simpatizanții PNȚ, cu siguranță s-a făcut o triere la nivelul conducerii
sectorului de jandarmi, deoarece numai Postul de jandarmi Zagra înaintase un tabel nominal cu 18 simpatizanți ai PNȚ.51 Din localitatea Domnești, Sectorul de jandarmi Șieu, fusese înaintat la 3 iunie un tabel nominal
cu 10 membri PNȚ, dar șeful de post a revenit, la 22 iunie, cu precizarea că doar preotul Vasile Țermure era
membru de partid, ceilalți fiind doar simpatizanți52.
Ca o consecință a înrăutățirii climatului politic și economic din țară, opoziția față de regim a luat și formă
armată. De la jumătatea anului 1947, în rapoartele posturilor de jandarmi apar semnalate grupuri înarmate
care operau în munți. Într-un raport al Postului de jandarmi Zagra din luna iulie 1947 se scriau următoarele:
„În Munții Țibleșului la stânele locuitorilor din Comuna Suplai își fac adesea apariția dezertorul Pop Victor
ctg. 1946 din Comuna Târlișua, județul Someș, dezertor de la Școala Subofițeri Inf. Făgăraș din luna februarie și banditul Pop Ștefan din Comuna Bichigiu și Bașotă Gavrilă din Comuna Runc jud. Năsăud. Toți acești
indivizi umblă înarmați cu pistoale mitralieră sistem rusesc și cu grenade mai având cu ei și pe alți indivizi
tot înarmați”. În planul de acțiune pentru efectuarea raziilor, în vederea arestării acestora, se menționa că
trebuiau făcute inițial percheziții la toate stânele din apropiere, unde se bănuia că era păstrat armament. Era
necesară o participare coordonată la razii a efectivelor din posturile de jandarmi Zagra, Mocod, Nimigea,
Salva și Coșbuc53.
Pe raza Postului de jandarmi Mocod erau menționați doi „hoți” înarmați, Ioan Șonfeleanu și Vasile Cruceanu, care se ascundeau în pădurile Blăgoaia și Botoi. Era posibil ca lor să li se fi atașat și Toader Brendea din
Nimigea de Sus, evadat în luna iulie 1947 din Penitenciarul Bistrița. Planul de acțiune prevedea o coordonare
a posturilor Mocod, Cepari, Dumitra, Nimigea de Jos și Salva. Șeful postului de jandarmi Mocod raporta că în
lipsa participării la acțiune a posturilor învecinate rezultatul raziei era incert54. Și șeful postului de jandarmi
Rebra a întocmit un plan de acțiune pentru percheziționarea stânelor din munți, de unde se auzeau dese focuri de arme.
În rapoartele politice ale Comitetului Județean Năsăud al PCR se face mențiunea unor „cuiburi de legionari” în Năsăud și „fugari politici” în Munții Țibleșului doar începând cu luna octombrie, în contextul
procesului Partidului Național Țărănesc. În regiunea Munților Țibleș, cu intrarea din Valea Fiadului, socoteau
comuniștii că se ascundea și Leonida Pop, deputat național-țărănist. O altă zonă muntoasă în care s-au refugiat opozanți politici ai PCR a fost Piatra Fântânele-Dornișoara. În localitatea Șoimuș a fost semnalată apariția
lui Vasile Luca, „membru al armatei americane”, în luna septembrie 1947. La 29 ianuarie 1948, comandantul
Jandarmeriei a cerut Sectorului de jandarmi Șieu să ordone postului Ardan „multă vigilență”, iar la o eventuală reapariție să fie raportat de urgență, telegrafic, pentru a fi luate măsuri în consecință55.

50
51
52
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54
55

ANBN, fond Legiunea de jandarmi Năsăud, dosar 105, ﬀ. 352, 361, 362, 369, 475.
Ibidem, ﬀ. 334-335.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 96, f. 25
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 105, f. 373.
Ibidem, f. 374.
ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosar 57, f. 1.
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Ieșirea din pasivitate a jandarmilor, ordonată de maiorul Nicolae Dumitrescu, prin reluarea dărilor de
seamă în lunile iulie-august, confirmă ceea ce autorităților trebuia să le fie foarte clar: nemulțumirea populației în legătură cu sistemul cotelor și al impozitelor, foametea care bântuia în regiunile muntoase, îngrijorarea
locuitorilor față de nivelul inflației și a piedicilor puse de regim în calea unei aprovizionări normale etc. Locuitorii din Poienile Zagrei, Găureni și Suplai se hrăneau cu „făină de coceni de porumb amestecată cu făină
și cartofi pe care îi scot înainte de vreme”. În Romuli aprovizionarea se făcea foarte greu, cu căruțele, din ce
se putea cumpăra în județele Someș și Maramureș. Șeful postului de jandarmi raporta că: „sunt locuitori care
n-au mâncat mămăligă nici de două luni”. În Mocod populația era nemulțumită că odată cu treierișul trebuia
să dea la stat „o cotă de %5 de cereale, %7 la batoză, apoi impozitul agricol tot în natură”, aceasta însemnând
să rămână doar cu cereale pentru sămânță. Pentru consumul zilnic ar fi fost nevoiți să cumpere de pe piață.
Nivelul prețurilor pe piața liberă era - conform raportului șeful de post Zagra - de 200-300 mii lei kilogramul
de cereale, în timp ce cotele erau plătite la un preț derizoriu, fixat de stat. Este important de reținut nivelul
prețurilor pe piața liberă, pentru a judeca corect efectul legii de stabilizare monetară. La începutul lunii august, rația de 250 g de pâine costa oficial 16.500 lei, în timp ce pe piața neagră o pâine de un kilogram se vindea și cu 165.000 lei, după constatările celor de la „Scânteia”. În localitatea Domnești, în luna iunie, circa 50%
din locuitori sufereau de foame, neavând porumb suficient. Existau cetățeni care nu mâncau 2-3 zile la rând
mămăligă, hrănindu-se numai cu ciorbă, chiar dacă munceau zilnic la câmp56.
În raportul pe luna august al Comitetului Județean Năsăud al PCR situația politică era evaluată prin prisma legii de stabilizare monetară, „eveniment care a inversat complet toată starea de fapt aci în județ”. „Scânteia” din 16 august 1947, publicând textul legii, menționa că, așa cum ceruse PCR, „stabilizarea democratică”
avantaja „poporul muncitor”, lovind în același timp în „averile îngrămădite prin jaf și speculă”. Art. 6 dispunea ca raportul de preschimbare a leilor vechi cu lei noi să fie de 20.000 la 1. Se admiteau la preschimbare
5 milioane lei pentru agricultorii capi de familie și 3 milioane lei pentru salariați și pensionari. Țăranii care
predaseră cota obligatorie de cereale puteau schimba suplimentar încă 2,5 milioane lei vechi. Ministerele și celelalte instituții publice puteau schimba integral sumele deținute în cont. Întreprinderile și diversele societăți
comerciale putea schimba doar „o sumă maximă egală cu totalul salariilor plătite în luna iunie 1947”. Sumele
de bani rămase neschimbate trebuiau depuse la bănci în termen de 15 zile, fiind astfel blocate fără niciun fel
de dobândă etc.57 Prin decizia nr. 4565 a Ministerului Industriei și Comerțului s-au stabilit prețuri maximale la
alimente și la cerealele ce trebuiau predate în contul cotelor. O pâine de un kilogram aveau un preț stabilit la
14 lei, un ou 2 lei, un kg de carne de vită 34 lei, un litru de ulei de floarea soarelui 42,5 lei etc.58
În județ, ca peste tot în țară, legea de stabilizare monetară a fost acompaniată de cunoscutele ingrediente
comuniste: mitinguri de „satisfacție” ale muncitorilor, descoperirea „sabotorilor” și „bandiților”, umilirea publică a celor prinși în flagrant delict etc. Legea de stabilizare monetară a fost un instrument declarat al luptei
de clasă. Cei mai afectați au fost comercianții, (speculanții în viziune comunistă), în județ cei mai mulți de
origine evreiască, obligați să-și vândă produsele până în ultimul moment înaintea publicării legii, verificați
frecvent de echipele de control muncitoresc, care au rămas în posesie cu cantități mari de bancnote fără valoare. Raportul politic al Județenei Năsăud pe luna octombrie a menționat nemulțumirile politice și economice
ale comercianților evrei, care erau pe punct de plecare în Palestina, dar și a numeroși evrei membri de partid
care deja dispăruseră „fără urmă”.
În lunile septembrie-octombrie pe primul loc între sarcinile Comitetului Județean al PCR a figurat „mobilizarea maselor pentru demascarea și condamnarea PNȚ Maniu”. Instrucțiunile privind „demascarea” PNȚ
au fost aduse la Bistrița în 18 septembrie de un instructor al Comitetului Central al PCR. În prima etapă, „demascarea” s-a făcut pe linia PCR și a Frontului Plugarilor, prin mobilizarea pe plase a activului din cele două
partide, apoi pe linie administrativă prin prelucrarea materialului adus de la București pretorilor, notarilor și
primarilor convocați în acest scop. A urmat o ședință de partid la Bistrița, apoi acțiunea a fost continuată prin
îndrumătorii secției de educație politică de la sate. Planul etapei a doua prevedea la punctul întâi trimiterea
spre publicare în presă de telegrame și „scrisori de înfierare” de la școlile secundare din Bistrița și Năsăud,

56 ANBN, fond Legiunea de jandarmi a județului Năsăud, dosare 96 și 105 passim.
57 Vezi textul legii de stabilizare monetară în „Scânteia”, XVI, nr. 898 din 16 august 1947.
58 14 lei pâinea de 1 Kg, în Ibidem.
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școlile din învățământul primar, Direcția Silvică și de la invalizii și văduvele de război. Unul din responsabilii
cu această activitate a fost învățătorul activist Iuliu Oprea. La punctul al doilea erau prevăzute întruniri pe
întreprinderi și instituții, conferințe publice și adunări populare la sate59. În raportul Comitetului Județean
privind situația politică pe luna octombrie au fost menționate întrunirile organizate la sate, unde comuniștii
observaseră „o desolidarizare a maselor sărace”, dar și nemulțumirea „vârfurilor chiaburești în strânsă legătură cu o serie de preoți”, față de faptul că liderii PNȚ vor fi condamnați.
În acțiunea „demascării” PNȚ au fost implicați prin dispoziții administrative și preoții. Într-un pasaj din
același raport politic pe luna octombrie se menționa că, „în urma unor instrucțiuni”, s-a pus în vedere preoților, prin Comandamentul Unic de Siguranță, „atitudinea pe care trebuiește să o aibă ca la prima ocazie unul
să spună credincioșilor că din ordinul guvernului spune, altul să spună că din ordinul sectorului de jandarmi.
Desigur că majoritatea au luat atitudine împotriva PNȚ, iar alții n-au luat deloc”60. Ce trebuiau să spună preoții enoriașilor după Liturghie? Un raport confidențial al șefului postului de jandarmi Salva, de la începutul
lunii noiembrie 1947, se constituie într-un document peremptoriu. În 2 noiembrie, după serviciul divin, preotul din Runcu Salvei „a vorbit populației arătând în cuvinte înflăcărate patriotismul rușinos al PNȚ-ului, care
prin promisiuni demagogice a dus țara la ruină”. Preotul a „dezvoltat” prelegerea arătând că Iuliu Maniu
și „clica lui” au tras împotriva populației în anul 1933 la Atelierele CFR Grivița, „omorând muncitori care
luptau pentru pâine”. De asemenea „a dus la sapă de lemn” pe numeroși funcționari și țărani. Cu ocazia
stabilizării monetare din 1929, PNȚ a știrbit suveranitatea țării, permițând controlul străin asupra finanțelor
publice. În ura față de URSS, Partidul Național Țărănesc a împiedicat actul de la 23 august 1944, sabotându-l
după realizarea lui, mizând apoi pe un război civil, prin sprijinul acordat unor „organizații teroriste” precum
„Sumanele Negre”. În final, preotul a cerut să se facă dreptate prin judecarea și „pedepsirea exemplară” a
membrilor și liderilor PNȚ „în frunte cu marii trădători Iuliu Maniu și Ion Mihalache”61.
Este în afara oricăror îndoieli că preoții au primit ordine să participe la campania de „demascare” publică
a PNȚ. În 3 martie 1948, șeful Postului de jandarmi Ilva Mare a raportat conducerii că, referitor la întocmirea
dosarului de suspect pentru preotul din comună, acesta nu s-a manifestat cu nimic cu excepția zilei când „a
avut dispoziții să vorbească contra partidului Manist, iar el a vorbit numai de înfăptuirile guvernului Dr. P.
Groza”62. Este posibil ca preoților să li se fi înmânat hârtii cu „ideile directoare” ce trebuiau dezvoltate, ori să
li se fi indicat numerele din „Scânteia” de unde să se inspire. Cert este că cei care nu au marșat la ordinele regimului au devenit automat „preoți reacționari”. La 4 decembrie 1947, Legiunea de Jandarmi Năsăud a predat
Serviciului Siguranței din Poliția Bistrița 23 de dosare cu preoții suspecți de pe teritoriu de competență. Dintre
aceștia, 20 erau catalogați „preoți reacționari”. Documentația a fost incompletă, de vreme ce la 8 ianuarie 1948
Serviciul Siguranței a mai primit încă 6 dosare cu preoți „suspecți reacționari”: Ioan Mihalca din Rebrișoara,
Ioan Pop din Romuli, Ioan Scridon din Mocod, Ovidiu Bulbuc din Măgura Ilvei, Ioan Ilieș din Poiana Ilvei și
Anton Buta din Sângeorz-Băi63.
Preoții au primit, așadar, ordine să se înroleze ca activiști ai „guvernului democratic”. Problema tineretului universitar era mai complexă. În ordinul circular nr. 1437 din 13 septembrie 1947 al conducerii Legiunii de
Jandarmi Năsăud, pe baza ordinului de informațiuni nr. 82/1947 al Inspectoratului de Jandarmi Cluj, se aprecia că tineretul universitar, chiar după dizolvarea PNȚ, va continua să activeze „pe linie subversivă”. Ținerea
sub supraveghere a tineretului trebuia să fie rezultanta unui plan bine pus la punct, printr-o rețea de informatori în universități, școli, cămine, asociații culturale etc. Trebuiau identificați toți tinerii care făceau parte din
partidele istorice. Legiunile și posturile de jandarmi trebuiau să aibă tabele nominale cu toți tinerii din partidele istorice, pe universități, școli, asociații culturale etc., care să fie urmăriți îndeaproape „în unire cu polițiile
de siguranță din județ”. Informațiile trebuiau adunate de posturile de jandarmi și centralizate pe sectoare. Un
loc important era acordat studenților din Cluj, care trebuiau urmăriți de comun acord cu Inspectoratul de Jandarmi Cluj. Tabelele trebuiau să cuprindă 10 rubrici cu: numele și prenumele studenților, profesia părinților,
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domiciliul părinților, domiciliul studentului în Cluj, facultatea, apartenența politică a studentului etc. Sectoarele de jandarmi aveau obligația să înainteze „date reale”, până în 5 octombrie 194764.
Supravegherea elevilor și studenților pe timpul vacanței de vară a fost dispusă de conducerea Legiunii de
Jandarmi Năsăud chiar mai înainte, la începutul lunii august 1947, în contextul interzicerii PNȚ. Ordinul din
13 septembrie avea în vizor studenții, membri sau simpatizanți ai partidelor istorice, în primul rând ai Partidului Național Țărănesc. Din cele câteva dări de seamă și rapoarte păstrate în dosarele Legiunii de Jandarmi
Năsăud se poate concluziona că studenții au fost în permanență supravegheați din punct de vedere politic,
dar ei nu s-au manifestat vizibil împotriva regimului. Cei mai mulți dintre ei erau încadrați în Tineretul Democratic Universitar, câțiva fiind înscriși chiar în PCR. Din cei șase studenți supravegheați de postul de jandarmi Nepos, trei erau înscriși în PCR, iar din cei șapte de pe raza postului Zagra doi erau membri de partid,
făcând chiar „o vie propagandă” în localitate pentru PCR. Este posibil ca studenții din județ să fi fost sfătuiți
de intelectualii avizați „să fie liniștiți și să nu se manifeste în nici o parte”, după cum menționa șeful de post
din Nepos65.
Majoritatea ordinelor primite de jandarmi aveau o finalitate politică precisă: instaurarea regimului comunist de tip sovietic și a partidului unic. De la conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei până la
ultimul post de jandarmi fidelitatea față de „guvernul democratic” instaurat la 6 martie 1945, în general, și
față de PCR, în special, era cuvântul de ordine. Astfel, Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu ordinul nr.
229.345 din 15 septembrie 1947, prin care au fost repartizați în județ subofițeri de jandarmi de la Inspectoratul
de Jandarmi Suceava, atrăgea atenția asupra a patru condiții pe care aceștia trebuiau să le îndeplinească, prima fiind aceea de „a fi perfect încadrați în noua democrație”66. Asaltul „final” asupra „dușmanului de clasă”
a fost dispus de generalul Ioan Alistar, șeful Inspectoratului General al Jandarmeriei, cu ordinul circular nr.
38.080/1947. După o trecere în revistă a aspectelor de ordin politic, începând cu 23 august 1944, și a măsurilor
guvernului Groza, în noua conjunctură internă, pentru „neutralizarea tuturor rămășițelor reacționare”, generalul Alistar a ordonat subunităților următoarele:
• Descoperirea și trimiterea în judecată a tuturor celor care făceau propagandă ostilă „marelui prieten de
la Răsărit” și care susțineau interesele „imperialiștilor străini”.
• Trimiterea în justiție a tuturor elementelor din „organizațiile teroriste” apărute după 23 august 1944.
• Neutralizarea organizațiilor subversive care aveau scopul de a răsturna „ordinea democratică” din
țară.
• Descoperirea și neutralizarea oricăror încercări de refacere a Mișcării Legionare și a Partidului Național
Țărănesc sau a oricăror grupări „de tip fascist sau reacționar”.
• Trimiterea în justiție a tuturor instigatorilor contra guvernului.
• Prevenirea acțiunilor teroriste și a sabotajului, identificarea speculanților și a elementelor sabotoare etc.
În vederea îndeplinirii ordinului, dat fiind procesul conducătorilor Partidului Național Țărănesc, au fost
suspendate toate concediile din perioada 1-25 octombrie 1947, iar de la primirea ordinului toate unitățile trebuiau să se considere în stare de alarmă, gata de a interveni pentru executarea diferitelor misiuni. Pentru
realizarea scopurilor „preventive și represive”, comandanții formațiunilor de jandarmi trebuiau să fie într-un
contact permanent cu „organizațiile democratice” din localitate. Conformarea întocmai cu prevederile ordinului și coordonarea personală a operațiunilor de către comandanți, alături de o susținută contra propagandă
împotriva „elementelor reacționare”, trebuiau să dea comandanților certitudinea că au contribuit efectiv la
„consolidarea regimului democrat”67.
În ultimul trimestru al anului, Inspectoratul de Jandarmi Cluj a constatat o lipsă de coordonare între
activitatea informativă a organelor de siguranță și măsurile represive dispuse. De aceea, cu ordinul nr.
1517/1947, (Ordinul circular nr. 1778 din 27 octombrie 1947 al Legiunii de Jandarmi Năsăud) a dat mai multe
„lămuriri și instrucțiuni”. S-a ordonat ca poliția de siguranță să activeze mai cu seamă în domeniul culegerilor
de informații și numai în mod excepțional să treacă la măsuri represive. Reținerile frecvente pentru culpe mi-
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nime sau insuficient dovedite era dăunătoare ordinii publice. Arestările din inițiativa organelor locale printre
membrii unor „organizații subversive” au dus la dezorganizarea activității informative din sânul acestora. În
viitor, toate reținerile trebuiau să fie făcute numai cu aprobarea Direcției Siguranței Statului. Doar în cazuri de
fragrant delict sau pentru prevenirea unor situații grave se excepta această normă. Arestările trebuiau să fie
făcute cu „discreție”, evitându-se locurile aglomerate, unde publicul ar putea lua „atitudine favorabilă celui
arestat” etc.68
Este posibil ca în urma acestui ordin conducerea Legiunii de Jandarmi Năsăud să fi cerut „probe serioase”
posturilor de jandarmi, atunci când cineva era socotit „reacționar”. Astfel, la 11 noiembrie 1947, au fost înapoiate Sectorului de jandarmi Năsăud opt dosare de suspecți. Acestea nu conțineau probe suficiente ca cineva
să fie încadrat ca „suspect reacționar”. „Posturile au raportat prin tabele nominale anterioare numele unor
funcționari și cetățeni considerați reacționari, dar aceste posturi nu s-au gândit că pentru aceștia mai târziu
vor trebui să înainteze dosare și nu vor avea piese”. Se dispunea de urgență adunarea probelor, simpla mențiune a șefului de post: „totuși constat că ar simpatiza mai mult Partidul N. Țărănesc Maniu” sau alte afirmații
asemănătoare fiind cu totul insuficiente69. O optică oarecum diferită avuse conducerea Jandarmeriei în luna
octombrie, când într-un ordin către Sectorul de jandarmi Năsăud era dat ca exemplu Postul de jandarmi Nimigea de Jos. Conducerea județeană deținea informații că nimigeanul Ilie Rusu, fost național-țărănist, făcea în
public „afirmațiuni tendențioase”. Șeful de post, verificând informațiile, a raportat „negativ”. La centru însă
se cunoșteau metehnele șefilor de post, care de obicei raportau „negativ” toate informările, fără a face cuvenitele verificări pe teren. S-a dispus conducerii sectorului de jandarmi să fie revizuiți informatorii și examinată
sinceritatea rapoartelor posturilor de jandarmi, pentru a nu fi pusă conducerea Jandarmeriei în ipostaze nedorite la o eventuală reverificare de către Siguranță. Trebuiau făcute cercetări și adunate probe despre Toader
Dumitru din Rebra, preotul Ion Costan din Dumitra, preotul din Telciu etc.70
În urma unor denunțuri provenite de la membrii „partidelor democrate” sau din notele informative ale
posturilor de jandarmi, Poliția de Siguranță Bistrița a adunat „dovezi” privind acțiunile „antidemocratice” sau
„subversive” în care ar fi fost implicați numeroși cetățeni. În unele locuri au fost semnalate chiar „organizații
subversive”. O notă informativă, prin care era semnalată o asemenea organizație, trimisă Legiunii de Jandarmi Năsăud în 25 iunie 1947, o reproducem mai jos. Pe baza acesteia, ținând cont și de informațiile deținute
de postul de jandarmi, fuseseră dispuse măsuri corespunzătoare71.
O lozincă a marxismului, mincinoasă, desigur, a fost trecerea din imperiul necesității în cel al libertății,
odată cu preluarea puterii de către partidul comunist. Fără a intra în speculații filosofice, rămânând pe terenul
faptelor, comunismul a impus un despotism până și adevăratelor legi economice! Întâlnirea cererii și ofertei
pe piață pentru formarea prețurilor a fost înlocuită cu hotărârea autorităților atotcunoscătoare. O misiune
trasată jandarmilor cu ordinul nr. 112 al Ministerului Afacerilor Interne a fost menținerea prețurilor stabilite
prin mercurial! Constituiau delicte de sabotaj oferirea pe piață a unor prețuri superioare celor din mercurial
sau presiunile pentru reducerea administrativă a acestora. Motivația menținerii artificiale a prețurilor a fost
aprovizionarea normală a centrelor muncitorești. Jandarmii trebuiau să supravegheze piețele, să identifice
pe „sabotori”, să-i aresteze și să-i trimită în judecată72. O notă informativă provenită de la Postul de jandarmi
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Domnești scoate în evidență foarfecele prețurilor, în urma stabilizării monetare. Prețurile fixate la tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte erau foarte ridicate, în viziunea locuitorilor, comparativ cu prețul cerealelor, 80 lei
litra. La acest preț, stabilit arbitrar de către autorități, nimeni nu vindea în piață, pentru că „la negru” se putea
obține 150 lei pe o litră de cereale73.
De obicei, cetățenii identificați de autorități ca sabotori ai economiei naționale în regimul „democratic”
au fost țăranii, iar cele mai multe „delicte” priveau sistemul colectării cotelor. În anul 1947, din cele 652 de
procese aflate pe rolul Tribunalului Județean Năsăud, infracțiunea precizată în 425 dosare a fost sabotajul
economic. O verificare, prin sondaj, a dosarelor de „sabotaj economic” P. 322/1947 – P. 326/1947, cu inculpați
din comunele Șieu Măgheruș și Buduș, judecate în primăvara anului 1947, relevă aspecte interesante: verticalitatea judecătorilor Ioan Sălăgeanu și Ștefan Suceavă (excepție Victor Linul) care în toate cele 5 dosare (cu
siguranță nu singurele) au anulat urmărirea inculpaților, pe motivul că primarii din comunele rurale nu erau
investiți cu dreptul de a constata infracțiuni la legea sabotajului; amatorismul procurorului-șef Andrei Tudor
Mistric, un apropiat al comuniștilor, care nu a sesizat Tribunalul cu rechizitoriu, confirmând doar hârtiile
primarilor, care cu documente tipizate constatau neîndeplinirea cotelor fixate, la lapte și unt, în contul Convenției de Armistițiu etc.74
În „Monitorul Oficial” din 26 iunie 1947 au fost publicate dispozițiile Ministerului Industriei și Comerțului
privind campania de treieriș și noile cote obligatorii de predare. Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu
ordinul nr. 155.062, a dispus jandarmilor să ia la cunoștință prevederile ministeriale și să se implice în campania de treierat și de colectări. Batoza a devenit un obiectiv se siguranță națională, aproape mistic! Pe lângă
fiecare batoză era împuternicită o delegație de treier. Aceasta trebuia să fie alcătuită din primarul și notarul
comunei, un jandarm sau un ostaș cu gradul până la sergent și doi mici producători numiți de prefect. În
fiecare zonă, pe lângă delegațiile de treier mai erau numiți și câte un delegat al Camerei Agricole și un agent
fiscal etc. Primarul, notarul și funcționarii numiți de prefect erau răspunzători de stabilirea și colectarea cotelor direct de la locul de treierat. Pe lângă cote, direct de la batoză, se colectau și impozitele agricole plătite
obligatoriu în natură, ratele de împroprietărire și semințele luate cu împrumut. Uiumul pentru treieriș era de
7% asupra cantității totale, reținut și el de organele colectoare etc.75
În a doua jumătate a anului 1947, trimiterea în judecată pentru acte de „sabotaj economic” a fost dispusă în
toate cauzele de judecătorul Victor Moldovan, „magistrat delegat la Controlul Economic”, în conformitate cu
prevederile legii 252/1947. Victor Moldovan a fost unul din cei doi judecători care au consimțit să prezideze
o secție de votare la alegerile din noiembrie 1946. Pentru comparație cu prima jumătate a anului, am verificat
dosarele de „sabotaj economic” P. 2402/1947 - P. 2409/1947. În toate acestea, achitările pe motiv de procedură lipsesc. Delictele de „sabotare a măsurilor luate pentru dirijarea economiei naționale” au fost diverse:
nepredarea unei cantități de 12 Kg brânză; identificarea cu ocazia unor percheziții la 4 cetățeni din Herina
a unor cantități de cereale din recolta anului 1946 care depășeau cantitatea strictă pe care o putea reține un
producător pentru consumul propriu (cei 4 își achitaseră cotele corespunzătoare); treierat cu batoza proprie în
absența comisiei de treier; reținerea unei cantități de uium de peste 7% etc. Pedepsele aplicate au fost amenzi,
în cuantum divers, ajungând până la 10.000 lei etc.76 În alte cauze se făcuseră arestări. La 10 august 1947 a fost
arestat pentru sabotaj economic primarul din Domnești, Simion Feier. Mult mai numeroase au fost „delictele”
legate în mod clar de predarea cotelor, puse în vedere jandarmilor cu ordinul circular 990 din 9 iulie 1947.
Inspectoratul de jandarmi Cluj a făcut cunoscut că în urma „zvonurilor tendențioase”, răspândite de „elemente reacționare”, în legătură cu predarea cotelor, se discuta între țărani ca după seceriș să fie bătuți snopii pe
jumătate, cu maiul, pe câmp, grâul să fie dus acasă iar restul la batoză77. Numeroase „infracțiuni” de acest fel
au fost constatate de jandarmi în anii 1947-1948. Câteva kilograme de grâu găsite de jandarmi la percheziții,
câțiva snopi duși acasă, bătuți cu îmblăciul sau maiul, pentru a ocoli batoza unde se făceau colectările, au fost
tot atâtea dovezi de „sabotaj economic”.
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La începutul lunii noiembrie 1947, Gheorghe Tătărăscu - vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al Afacerilor Străine - a fost debarcat de la guvernare. Un sfârșit așteptat și rușinos de drum pentru un
oportunist notoriu care a cauționat instaurarea comunismului în România. În județ, organizația liberalilor lui
Tătărăscu s-a autodizolvat, majoritatea membrilor s-au îndreptat spre „organizațiile democratice”, unii chiar
spre PCR. Primarii din Năsăud și Bistrița, încadrați politic în PNL Tătărăscu, au fost înlocuiți. Următorul
obiectiv politic al comuniștilor a fost Partidul Unic Muncitoresc, în fapt înghițirea PSD în partidul unic, care
își va spune, în februarie 1948, Partidul Muncitoresc Român. La 22 noiembrie au fost alese comisii mixte, PCR
și PSD, pentru prelucrarea platformei PUM. În județ fusese trimis pentru aceasta un instructor al Comitetului
Central al PCR.
Cu trupele sovietice prezente în țară, drumul comunizării devenise ireversibil, în ciuda lipsei de aderență
a marxism-leninismului în societate sau a opoziției armate, consemnată în raportul politic pe luna noiembrie
1947 al Comitetului Județean PCR. În raport, se specifica că încă nu fuseseră arestate „grupurile clandestine
de legionari” din Năsăud, de asemenea „fugarii politici” se mențineau în jurul Munților Țibleș și a localității
Dornișoara. Cu ocazia „săptămânii prieteniei româno-sovietice”, vigilența comunistă descoperise „curentul
nesănătos care exista încă în școli”78. Învățătorii și preoții fuseseră în nenumărate situații catalogați ca „reacționari”. Reticența lor de a se înrola sub flamura roșie trebuia să ia sfârșit. Ministerul Educației Naționale cu
ordinul nr. 310.866 din 8 decembrie 1947 a dispus organizarea unor „cercuri culturale”, care să fie „uzine de
transformare a concepțiilor de viață”. Nici unui cadru didactic nu îi era îngăduit să stea „în rezervă față de
obiectivele unui stat democratic”. Cercurile culturale trebuiau să clarifice în „masele populare” principiile
așezate la temelia noului stat. Prin cercurile culturale, învățătorii trebuiau să brăzdeze „drumul de lumină a
democrației”, să deschidă „cărări spre orizontul socialist” etc.79
La începutul anului școlar 1947/1948 autoritățile au numit un nou inspector-șef la Inspectoratului Școlar
Județean Năsăud. Este vorba de profesorul Ion Constantinescu de la Școala de băieți «Andrei Mureșanu» din
Bistrița. „Îndemnurile” sale către cadrele didactice vădesc un oarece talent literar, pe linie incipient proletcultistă, dar și convingerile sale, probabil sincere, în idealul comunist. Pentru cei care profanau altarul sfânt al
școlii, „pentru ceata rătăciților”, inspectorul șef, nou numit, avea următoarele „îndemnuri”:
„Nu împotriviți vremii și orânduirilor noui ce-și găsesc dezlegare în năzuințele de mai bine ale acestui
popor!
Nu stați la colț de stradă și șoptiți celor mulți că schimbarea la față a țării e trecătoare!
Nu vă închideți în turnuri de gânduri solitare căci nu e timp de pierdut în popasuri nostalgice și reminiscențe demult apuse”80! Etc. Într-un panseu de Crăciun adresat celor „din câmpul școlii năsăudene”,
inspectorul școlar șef de județ, într-o analogie cu totul nepotrivită, mărturisea „adevărul” „în plină lumină”:
„Solii din Răsărit ne-au ajutat și biruința n-a întârziat”81! Etc.
Istoriografia comunistă a privit istoria României prin prisma „legilor” de dezvoltare ale societății, a inevitabilității comunismului în succesiunea orânduirilor social-economice. Perioada 23 august 1944 – 30 decembrie 1947 a fost definită ca etapa „desăvârșirii revoluției burghezo-democratice”, punct final al „exploatării”,
în procesul ineluctabil al comunismului atotbiruitor. Judecând pe baza documentelor, putem afirma că nivelul tiraniei comuniste, „democrație” în propaganda lor, a crescut constant în cursul anului 1947. Cu toate
acestea, porțile Infernului erau doar întredeschise. Încercările erau la început.
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ANBN, fond Comitetul Județean PCR Năsăud, dosar 14, f. 64.
ANBN, fond Inspectoratul Școlar al Județului Năsăud, dosar 9, f. 29.
Ibidem, f. 102.
Ibidem, f. 26
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Bistrița-Năsăud county in 1947
(Abstract)
Further of the analysis that the author takes regarding the period following the end of the Second World
War and the establishment of the communist regime in Romania, this study analyzes based on archival documents, the Bistrița-Năsăud county situation, in 1947. The poor economic situation accentuated by the severe
drought which aﬀected most of the regions of the country, was also accentuated in Bistrița-Năsăud. Quota
system, poor harvests and the oppressive regime stressed out a state of discontent of the population, the
authorities seeking to counteract these actions by force: purges in the local public administration government, prosecution and conviction of the members and supporters of the historical parties, strengthening the
repressive apparatus. The methods and actions taken by the Communists are analyzed in their endeavor to
seized power, also the way in which hostile forces were annihilated and the regime brought to light obedient
and corrupted intellectually characters.
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Recenzie.
Dosarul poetul

Viorel RUS

În preajma aniversării a 25 de ani de la căderea comunismului, la editura „Karuna” din Bistrița a apărut o carte inedită. Volumul redă pe 285
de pagini, în format A4, un număr de 222 de documente din Dosarul de
urmărire informativă nr. 539 al Serviciului de Securitate Bistrița-Năsăud.
Pe coperta de final a cărții, este inserat următorul înscris: „Acesta este
Dosarul de urmărire informativă al fostei Securități comuniste, al poetului Alexandru-Cristian Miloș între anii 1979-1989, obținut de la CNSAS – Consiliul
Național pentru Studierea Arhivelor Securității – și publicat, integral, fără comentarii, întru întregirea biografiei scriitorului”. Tot aici poate fi citită o excelentă
postfață aparținând lui Romulus Rusan, directorul Fundației „Academia
Civică” și al Muzeului „Memorialul Sighet”.
Redăm crâmpeie din viața și activitatea talentatului poet bistrițean, numit de securitatea comunistă cu apelativul impersonal, „obiectivul” sau
„urmăritul”.
A.C. Miloș s-a născut în Bistrița, în 23 septembrie 1952, ca fiu al ofițerului de armată Virgil Miloș și al învățătoarei Floarea Miloș. A absolvit liceul ca premiant, a urmat doi ani
cursurile facultății de medicină, după care, îmbolnăvindu-se grav, a trebuit să se retragă.
Începuturile sale poetice s-au întâmplat ca licean, în Revista „Zări Senine” a Liceului „Liviu Rebreanu” din
Bistrița, iar în anii studenției la Cenaclul Literar al Revistei „Tribuna” din Cluj. În perioada anilor 1976-1987,
a debutat editorial la Revista „Luceafărul”, a publicat poezii în reviste precum „România Literară”, „Vatra”,
„Steaua”, „Convorbiri Literare”, „Familia” și un medalion în antologia colectivă „Cântec pentru zori de zi” la
Editura Albatros. Din anul 1988 până în prezent a publicat 25 de volume de poezie, proză și eseuri filosofice.
Menționăm volume de poezie precum: „Stele Amintite”, „Națiunea Cosmică”, „Cartea Oceanului G”, „Poemele Planetelor”, Antologia „Cosmos”; proză SF: „Biblia Reptiliană”, „Sud Galactica”, „Liga Albă și Oamenii
Multidimensionali”; eseuri filosofice: „Filosofii Siderale”; „Laser”. A obținut 14 premii la concursuri naționale și internaționale de poezie.
Este membru al Societății Scriitorilor Bistrițeni „Conexiuni”, al Uniunii Scriitorilor și Uniunii Ziariștilor, al Asociației Scriitorilor de Science-Fiction și fondator al
Școlii de Cosmo-Poezie din România. Volumele sale se găsesc în biblioteci universitare din 30 de țări, iar poeziile sale sunt traduse în 7 limbi. În anul 2014 a fost declarat Cetățean de Onoare al Municipiului Bistrița.
Puterea ideilor exprimate împotriva abuzurilor, direct sau în creații artistice, a
speriat toate regimurile politice dictatoriale, inclusiv regimul comunist din România. De aceea dizidenții de orice natură au fost urmăriți, hăituiți, închiși în condiții
inumane, torturați fizic și psihic, obligați să-și renege propriile creații sau chiar uciși.
În România procesul de comunizare s-a înfăptui gradual. Putem deosebi o etapă
a sovietizării, a instaurării brutale a dictaturii de tip stalinist în toate subsistemele societății, având ca repere
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temporale anii 1948-1964 în care s-au creat bazele noului sistem social, după care, între anii 1965-1989, a urmat
perioada supranumită generic de către ideologii comuniști a „societății socialiste multilateral-dezvoltate”, în
fapt a regimului dictatorial al „noii burghezii proletare”, apărută în noile condiții sociale, dominată din ce în
ce mai tiranic de Nicolae Ceaușescu și consoarta sa.
Activitatea serviciilor de securitate, a instituțiilor judecătorești, de opresiune și detenție s-a mulat pe obiectivele specifice fiecărei etape.
Documentele din Dosarul personal de securitate, pe care poetul Alexandru-Cristian Miloș ni-l propune
spre lecturare, au fost create în a doua etapă a existenței comuniste a României, când organele de urmărire și
represiune ale statului comunist mimau respectarea legilor în vigoare, spre deosebire de prima etapă în care
ele acționau fără de lege. Se poate însă observa din lectura volumului pe care îl recenzăm că și între anii 19791989 securitatea a servit regimul comunist și nu patria și poporul cum afirmă adesea foștii slujitori ai acesteia.
Dosarul publicat este exemplar pentru felul în care se declanșa și se desfășura urmărirea informativă de
către securitate a creatorilor de artă considerați periculoși pentru regim în etapa socialismului multilateral-dezvoltat.
A fost suficient ca doi informatori să sesizeze ofițerilor de securitate cu care colaborau faptul că Alexandru-Cristian Miloș s-a declarat nemulțumit de îngrădirea libertății de creație, de politica internă a partidului
și statului, de activitatea conducătorilor comuniști și că ar dori să părăsească țara, considerând aici nu se
putea realiza ca poet, pentru ca aparatul operativ al securității și conducerea acesteia să se pună în mișcare
pentru a-i controla viața și activitatea prin acțiuni multiple, cum se nota în unul dintre planurile de măsuri
întocmit de securitate, „în vederea contracarării și prevenirii comiterii de către poet a unor fapte ce puteau
afecta securitatea statului”. Aparatul operativ pus în mișcare de către securitate – în prima fază între 26 aprilie
1979, când s-a deschis dosarul – și 3 octombrie 1986, când s-a închis, iar apoi între 23 noiembrie 1989 – când s-a
redeschis și 7 decembrie 1989 – data existenței în dosar a ultimei note informative, a fost numeros.
Cinci ofițeri s-au perindat în timp ca responsabili coordonatori ai acțiunilor întocmind planuri de măsuri
cuprinzătoare. A intervenit ofițerul de investigații la domiciliu, ofițerul specializat în cercetarea penală, au
avizat măsurile șefii de secții, comandantul securității, comandantul inspectoratului județean de poliție, s-au
făcut controale de fond de către ofițeri din centrala de la București. Au fost puși la lucru 21 de informatori
dintre colegii și cunoștințele poetului, racolați de 13 ofițeri și subofițeri de securitate. S-au luat declarații nominale privind afirmațiile, atitudinile și activitatea poetului de la 15 persoane cu care acesta a intrat în contact,
i-au fost interceptate 5 scrisori către diverse edituri, s-a folosit tehnică de inregistrare audio la întâlnirile avute
cu personalități ale culturii românești prezente la diversele manifestări culturale ce au avut loc în oraș și județ.
Poetului i s-a efectuat o percheziție domiciliară în baza unui denunț fabricat de securitate cum că ar deține
obiecte din străinătate în scop de speculă, literatură pornografică și poezii subversive la adresa partidului și
statului. A fost chemat la securitate în trei rânduri, interogat, pus să dea declarații scrise privind manifestările
sale anticomuniste și angajamente de îndreptare, a fost pus în dezbatere publică la locul de muncă în prezența
unor ofițeri de securitate, a fost dat afară din serviciu și amenințat cu închisoarea.
De fiecare dată poetul, sfătuit după cum ne-a mărturisit de un ofițer de securitate, și-a recunoscut vina
explicând totul prin răbufniri nervoase generate de boala sa cronică, consumul de alcool sau de faptul că nu
avea serviciu corespunzător calităților sale.
Adevăratele sale gânduri despre comunismul românesc au răbufnit din nou la sfârșitul lunii noiembrie
1989, când a afirmat între altele, în compania conducerii instituției și colegilor de muncă de la casa de cultură
a sindicatelor, că schimbările din țările socialiste „vor urma și la noi”, fapt pentru care securitatea i-a deschis
un nou dosar de urmărire.
„Dosarul Poetul”este o carte deosebită. O recomand spre studiu tuturor cititorilor „Revistei Bistriței” interesați să cunoască modul de lucru al organelor de securitate în raport cu creatorii de literatură care s-au opus
regimului ceaușist.
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