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Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni
Mircea RĂCHITĂ

Cuvinte cheie: preistorie, cultura Coțofeni, ceramică, Transilvania, Colțeşti, Sâmpetru de Câmpie.
Keywords: prehistory, Coțofeni culture, ceramics, Transylvania, Colțești, Sânpetru de Câmpie.

Colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei se îmbogăţesc constant cu material arheologic atât
prin intermediul cercetărilor arheologice sistematice conduse de specialişti, cât şi prin intermediul donaţiilor de
artefacte preistorice ori antice descoperite întâmplător. Obiectul articolului de faţă este prezentarea detaliată a
fragmentelor ceramice, aparţinând culturii Coţofeni, provenind din două donaţii.
1. Colţeşti, judeţul Alba, Dealul Cetăţii
În anii 2000, geologul Matei Vremir a predat Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei o serie de fragmente
ceramice aparţinând culturii Coţofeni descoperite în localitatea Colțești pe Dealul Cetății. Locul descoperirii este o
ravenă, de pe versantul sudic al înălţimii pe care se află amplasată cetatea medievală (Pl. I/1). Autorul descoperirii a menţionat faptul că punctul era folosit pentru exploatarea nisipului de către localnici. De asemenea, i-a precizat lui M. Rotea că alături de materialul ceramic colectat se aflau şi fragmente osteologice împreună cu cărbuni,
ceea ce a interpretat ca fiind urmele unui bordei.
Localitatea Colţeşti a fost menţionată printre punctele în care au fost descoperite urme ale unei aşezări aparţinând culturii Coţofeni1. În interiorul localităţii, la excavarea fundaţiei fostului sediu C.A.P., a fost descoperită
ceramică Coţofeni și un topor de piatră perforat, iar de pe raza satului, fără a se preciza exact locul, au fost menționate descoperiri aparţinând diferitelor epoci: neolitic, eneolitic, bronz târziu, a doua epocă a fierului şi evul
mediu2. Pe Dealul Cetăţii a fost descoperită ceramică neolitică pictată cu roşu şi negru3. De asemenea, la Sud de
Dealul Cetăţii, pe dealul „Gruiul Roşu”, situat în raza localităţii Izvoarele, au fost identificaţi 5 tumuli, cercetările
arheologice descoperind ceramică cu decor specific culturii Coţofeni4. Această necropolă tumulară a fost considerată printre cele mai timpurii de acest fel din zona Aiudului, fiind atribuită etapei Coţofeni III5.

1

2
3
4
5

P. Roman, Cultura Coţofeni, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976, p. 81; H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania și Banat: Cultura Coțofeni (în continuare se va cita: Eneoliticul final...), Editura Mirton, Timișoara,
2000, p. 68.
H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba, în Apulum, 16, 1978, p. 50; V. Moga, H. Ciugudean
(red.), Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis II, Alba Iulia, 1995, pp. 82-83.
Vezi supra nota 2.
H. Ciugudean, Noi contribuţii la cercetarea necropolelor tumulare din munţii Trascăului şi ai Bedeleului, în ActaMN, XIV, 1977,
pp. 50, 53-54, fig. 9.
N. Vlassa, M. Takács, Gh. Lazarovici, Mormintele tumulare din Banat şi Transilvania, în ActaMN¸ XXII-XXIII, 1985-1986, p. 63.
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Fragmentele ceramice descoperite:
1. Strachină păstrată fragmentar (P.179.832) (Pl. II/1). Marginea este teşită spre interior, aparţinând tipului Ia2
(după Roman)6 sau tipului Ic (după Ciugudean)7. A fost lucrată din pastă fină, conţinând ca degresant nisip.
La exterior culoarea este cărămizie, dar arderea oxidantă este inegală, formând pete de culoare cafenie şi cenuşie. Înălţime – 8,3 cm, diametrul gurii – 18 cm, diametrul fundului – 7 cm. În interior a fost aplicat un slip
lustruit de culoare roşie. Nu este decorată.
2. Fragment din pansa şi buza unui vas (strachină?) (P.189.845) (Pl. II/2), realizat din pastă fină. Buza este subţiată şi rotunjită spre exterior. Pasta conţine ca degresant nisip şi pietricele de foarte mici dimensiuni. Arderea
este inegală. La exterior este de culoare negră şi prezintă şi pete cafenii, iar la interior culoarea este neagră. Nu
este decorat.
3. Fragment din pansa unui vas (P.179.844) de mari dimensiuni lucrat din pastă semifină. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi material organic carbonizat. Arderea este inegală, culoarea predominantă fiind cărămizie. Nu
este decorat.
4. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.179.850) (Pl. II/3), lucrat din pastă semifină. Pasta conţine
ca degresanţi nisip, pietricele de foarte mici dimensiuni şi fragmente ceramice. La exterior culoarea este cafenie deschisă, iar la interior cafenie. Pe peretele vasului s-au păstrat zonele de inserţie ale unei torţi în bandă.
Nu este decorat.
5. Fragment din buza şi pansa unui vas (P.179.857) (Pl. II/4) realizat din pastă semifină. Buza este evazată, subţiată şi teşită spre interior. Pasta conţine nisip, pietricele, fragmente ceramice pisate. Arderea este inegală, iar
culoarea predominantă este cărămizie. Decorul constă din 5 incizii late verticale dispuse sub buză.
6. Fragment din buza şi pansa unui vas (P.179.858) (Pl. II/5) lucrat din pastă fină. Pasta conţine ca degresant nisip. Buza este evazată, rotunjită. Arderea este inegală, culoarea predominantă fiind cărămizie. Decorul constă
din 3 crestături dispuse pe buză.
7. Fragment din fundul unui vas (P.179.843) (Pl. II/6) lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip,
pietricele, calcar pisat. Arderea este inegală, culoarea variind de la cafeniu la cenuşiu.
8. Fragment din buza unui vas (P.179.859) (Pl. II/7) lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi
pietricele. Este de culoare neagră. Buza este tăiată drept. La exterior este decorat cu incizii verticale.
9. Fragment din pansa unui vas (P.179.854) (Pl. II/8) lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, paiete
de mică şi pietricele. Este de culoare brun cenuşie. La exterior se pot observa incizii neregulate.
10. Fragment din fundul unui vas (P.179.842) (Pl. II/9) realizat din pastă semifină. Pasta conţine ca degresanţi
nisip şi pietricele. Culoarea este cenuşie. Nu este decorat.
11. Fragment din pansa unui vas (P.179.851) (Pl. II/10) de mari dimensiuni lucrat din pastă semifină, conţinând
nisip, fragmente ceramice pisate şi pietricele. La exterior culoarea este cafenie, iar la interior brună. Decorul
constă în linii incizate neregulate.
12. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.179.852) (Pl. II/11) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca
degresanţi nisip pietricele, fragmente ceramice pisate. Culoarea este cafenie la exterior, brună la interior. La
exterior este decorat cu 5 incizii neregulate.
13. Fragment din pansa şi fundul unui vas de mici dimensiuni (P.179.846) (Pl. II/12), lucrat din pastă fină. Pasta
conţine ca degresant nisip. Culoarea este brună. În interior are un slip lustruit. Nu este decorat.
14. Fragment din pansa unui vas (P.179.856) (Pl. II/13) realizat din pastă semifină. Pasta conţine pe post de degresanţi nisip, pietricele. La exterior culoarea este cafenie, iar la interior a fost aplicat un slip cărămiziu. La
exterior se observă o bandă de 3 incizii paralele orizontale.
15. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii (P.179.847), lucrat din pastă fină. Pasta conţine ca degresant nisip foarte fin. Culoarea este neagră şi este acoperită de un slip lustruit. Nu este decorat.
16. Fragment din pansa şi buza unui vas de dimensiuni medii (P.179.853) (Pl. II/14), lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi pietricele de dimensiuni variabile. Are culoarea neagră. La exterior se observă
6 incizii orizontale.
17. Fragment din umărul unui vas (P.179.848) (Pl. II/15) lucrat din pastă semifină. Arderea este inegală. Culoarea
este cărămizie, existând şi pete cenuşii. Decorul constă din incizii neregulate.
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P. Roman, op.cit., p. 19.
H: Ciugudean, Eneoliticul final..., p. 23.
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18. Fragment din pansa unui vas (P.179.849) de mari dimensiuni lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresant
nisip, pietricele. Arderea este inegală. La exterior culoarea este brună, iar la interior este cărămizie. Nu este
decorat.
19. Fragment din toarta în bandă a unui vas (P.179.861) (Pl. II/16), lucrată din pastă fină. Conţine nisip ca degresant. Este acoperită cu slip negru. Decorul constă din împunsături succesive dispuse de-a lungul torţii.
20. Fragment din gâtul şi umărul unui vas de dimensiuni mari (P.179.855) (Pl. II/19), lucrat din pastă semifină.
Pasta conţine ca degresant nisip, pietricele de mici dimensiuni. Arderea este inegală. Culoarea la exterior este
brună cu pete cenuşii, iar la interior cărămizie cu pete negre. Decorul constă din incizii neregulate.
21. Fragment din pansa unui vas (P.179.860) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele.
Este de culoare neagră. La exterior este decorat cu incizii.
22. Fragment din umărul unui vas de mari dimensiuni (P.179.835) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresanţi
nisip, pietricele de dimensiuni mici şi mari. La exterior este de culoare cărămizie, iar la interior brună. Nu este
decorat.
23. Fragment din gâtul unui vas (P.179.838) lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, pietricele şi
fragmente ceramice pisate. La exterior este de culoare negră, iar la interior de culoare brună. Nu este decorat.
24. Fragment din pansa unui vas (P.179.863) lucrat din pastă fină. Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele. Este
acoperit cu un slip brun lustruit. Nu este decorat.
25. Fragment de brâu (P.179.867), realizat din pastă semifină. Culoare cărămizie. Nedecorat.
26. Fragment din pansa unui vas (P.179.836), lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, pietricele.
Este de culoare cărămizie şi prezintă pete cenuşii. Nu este decorat.
27. Fragmente provenind de la diferite vase ceramice (P.179.834, P.179.837, P.179.839, P.179.840, P.179.841,
P.179.862, P.179.864, P.179.865, P.179.866). Nedecorate.
28. Fragment de chirpici (P.179.833). Prezintă impresiuni create de o structură de susţinere.
Artefactele ceramice provenind de la Colțesti, Dealul Cetăţii, prin toate caracteristicile lor se înscriu în cultura
Coțofeni. Anumite elemente tipologice și decorative, precum vasul de tipul Ia28 cu slip roşu lustruit9 aplicat pe
interior vasului şi împunsăturile succesive10, sunt atributele ale fazei a III-a a culturii Coțofeni, aşa cum a fost ea
definită cu multă vreme în urmă de P. Roman11. Prin urmare, atribuirea sitului fazei a III-a a acestei culturi reprezintă un prim pas important în procesul de încadrare cronologică a acestei stațiuni prestorice.
Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş, Hârtoape
Fragmentele ceramice aparținând culturii Coțofeni au fost descoperite de către Milăşan Ioan, în punctul Hârtoape, din localitatea Sânpetru de Câmpie, județul Mureș. Punctul Hârtoape, cunoscut şi ca Albioara, se află la
N-NE de localitate, în direcţia satului Dâmbu, pe o pantă brăzdată de ravene (Pl. I/2). Descoperitorul a predat
fragmentele Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, acesta fiind ulterior inventariate.
Din acest punct nu au fost semnalate descoperire arheologice. Însă, din perimetrul localităţii, cât şi din cel al
satelor învecinate, a fost menționată descoperirea de ceramică datând din faza târzie a epocii bronzului, iar din
multiple puncte au fost recuperate artefacte aparţinând în special epocii romane12.
Fragmentele ceramice descoperite:
1. Fragment din pansa unui vas de mari dimensuni (P.181.813) lucrat din pastă fină. De culoare cărămizie.
Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele de mici dimensiuni. Nu este decorat.
2. Fragment din umărul unui vas (P.181.811) (Pl. II/18) lucrat din pastă fină. De culoare cărămizie. Conţine
ce degresant nisip. La exterior este decorat cu incizii neregulate.
3. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.181.812) (Pl. II/17) lucrat din pastă fină. Este de culoare cărămizie. Conţine ca degresant nisip. Este decorat cu incizii.
Materialul arheologic prezentat prin toate caracteristicile sale tipologice și decorative poate fi atribuit culturii Coţofeni. Numărul foarte mic de fragmente ceramice care ne-au parvenit este insuficient pentru o încadrare

8
9
10
11
12

Ibidem, p. 39, fig. 5.
Ibidem, p. 46.
Ibidem, pp. 26, 46; Ciugudean, Enoliticul final…, p. 50.
P. Roman, op.cit., pp. 43-47.
V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură „Mureş”, Târgu Mureş, 1995, pp. 221-222.
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cronologică sigură. Însă, dacă avem în vedere decorul realizat prin incizii înguste dispuse în mod neorganizat, la
care se adaugă caracteristicile tehnice ale ceramicii, înclin spre atribuirea lor, şi implicit a sitului din care acestea
provin, fazei a II-a a culturii Coţofeni, fază definită de P. Roman drept perioada de cristalizare a acestei culturi13.
***
Aceste descoperiri întâmplătoare, fără a fi spectaculoase, completează multitudinea de situri din spaţiul transilvănean aparţinând culturii Coţofeni. Cele două situri se află la distanţă mare unul de celălalt (65 km în linie
dreaptă) și în spații geografice total diferite. Situl de la Colţeşti, Dealul Cetăţii, este situat la poalele Munţilor
Apuseni, în timp ce situl de Sânpetru de Câmpie, Hârtoape, se află în Câmpia Transilvaniei, însă ambele puncte se
situează în aria cunoscută de răspândire a culturii Coţofeni14.

New archaeological discoveries belonging to the Coțofeni Culture
(Abstract)
The article consists of a brief analysis of archaeological artefacts donated to the MNIT (National History Museum of Transylvania). These artefacts were discovered by chance in two previously unknown sites, both belonging to the Coțofeni culture. The material discovered at Colțești, Sub
Cetate, belongs to the Coțofeni III phase, while the material from Sânpetru de Câmpie was most likely created during the culture’s second phase.

13 P. Roman, op.cit., pp. 38-42.
14 Ibidem, p. 14, Pl. 1; H. Ciugudean, Eneoliticul final…, p. 127, Pl. 1.
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1. Colţeşti, judeţul Alba

1. Sâmpetru de Câmpie, judeţul Mureş
Pl. I. Localizarea descoperirilor

13

Pl. II. Material ceramic Coțofeni de la Colțești (1-16,19) și Sânpetru de Câmpie (17, 18)
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Două topoare perforate de piatră
descoperite pe raza localității Someșu Rece, jud. Cluj
Monica TECAR, Mihai ROTEA, Luminiţa SĂSĂRAN

Cuvinte chie: Epoca bronzului, topoare de piatra, depunere rituală.
Keywords: Bronze Age, axe-hammer and battle axe, ritual deposit.

La începutul anului 2005, domnul Chifor Alexandru din localitaea Gilău, jud. Cluj, a predat Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei două topoare din piatră, aflate într-o stare foarte bună de conservare. După informațiile primite, se pare că piesele au fost descoperite cu mult timp în urmă, la mică adâncime, lângă rădăcina unui
arbore, pe raza localităţii Someșu Rece, în punctul „Hugeaua” (Pl. I). Echipa de la MNIT, care a făcut deplasarea
la locul descoperirii, a constatat că acesta se află situat într-o zonă montană, pe o pantă cu înclinaţie mare şi cu
expunere nord-vestică, pe partea stângă a drumului 107N, care leagă Someşu Rece de localitatea Plopi (în apropierea intersecției dintre drumul 107N, spre localitatea Plopi, și drumul 107S, spre localitatea Măguri Răcătău).
Descrierea artefactelor:
1. Topor pană (P 175894) (Pl. II/1) cu secţiune trapezoidală şi cele două feţe plane. Muchia este dreptunghiulară cu colţurile uşor rotunjite. Tăișul este uşor convex fiind bine păstrat. Gaura de înmănuşare este plasată în
jumătatea superioară a piesei, la o distanţă de 1,5 cm de muchie (1,8 x 1,6 cm) și este dispusă oblic. Suprafaţa perforată prezintă urme de striaţii. Orificiul pe una din feţe este uşor teşit. Piesa, bine păstrată, poartă urme de șlefuire pe toată suprafața ei, mai accentuat pe părțile laterale. Părțile active ale artefactului prezintă urme de uzură.
Dimensiuni: L: 10,1 cm; l: 3,6 cm; Gr: 2,8 cm; Diam: 1,8 cm.
Materia primă: Şist amfibolitic cu epidot, o rocă metamorfică de presiune şi temperatură medie cu aspect slab
şistos, culoare verde cenuşiu. Proprietăţi fizico-mecanice: şisturile verzi sunt roci tari; rezistenţa de rupere la
compresiune 600 –1200 daN/cm2, spărtură aşchioasă1.
2. Topor de luptă (P 175895) (Pl. II/2) cu secțiune dreptunghiulară și corp alungit. Tăișul este puternic arcuit,
iar gaura de înmănușare plasată în partea superioară a piesei (la o distanță de 4,7 cm de marginea cefei), în zona
cu lățime maximă. Orificiul pe ambele feţe este uşor teşit. Suprafaţa perforată prezintă urme de striaţii. Umerii
sunt ușor reliefați, iar muchia/ceafa este înaltă, de formă cilindrică și terminată cu o suprafață plană. Întreaga
suprafață a toporului este bine șlefuită. Pe una din fețe, de la gaura de înmănușare până la tăiș, piesa prezintă
o incizie îngustă, fin trasată. Piesa se păstrează într-o perfectă stare de conservare, doar tăișul, pe una din fețe,
prezintă o mică deteriorare.
Dimensiuni: L: 13,3 cm; l maximă: 5 cm; Gr: 3,9 cm; Diam: 2,7cm.
Materia primă: Amfibolit, este o rocă metamorfică dură, care sub aspect macroscopic prezintă o textură masivă, structură granoblastică, culoarea verde cenuşiu închis. Are o mare tenacitate din cauza texturii şi structurii

1

G. Pârvu, Minerale şi roci, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1983, p. 124.
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favorabile. Proprietăţi fizico-mecanice: coeficient de tărie 13-20; rezistenţa de rupere la compresiune 1300-2000
daN/cm2, spărtură aşchioasă2.
Concluzii geo-arheologice
Studiile geologice efectuate asupra artefactelor litice din colecțiile Muzeului Național de Istoria a Transilvaniei, evidenţiază utilizarea în preistorie a unor largi varietăţi de roci magmatice, metamorfice şi sedimentare3. Ele
au fost selectate în funcţie de domeniul de întrebuinţare pe baza însuşirilor proprii precum: compoziţia minerală,
structura şi textura, duritatea, rezistenţa la rupere şi compresiune, desfacerea după anumite planuri prin lovire
etc. Astfel, ocurenţe de roci metamorfice (şisturi, amfibolite) din care au fost lucrate artefactele descoperite la
Someșu Rece pot fi găsite în deschiderile naturale de pe Valea Someşului Rece, care aparţin grupei şisturilor cristaline epimetamorfice din sud şi estul Munţilor Gilău4.
Analiza arheologică globală a topoarelor de piatră perforate a fost făcută în mod minuțios, cu multă vreme în
urmă, de E. Comșa5. Din punct de vedere cronologic, este cunoscut faptul că ele sunt folosite o perioadă lungă de
timp, din neolitic și până în epoca fierului, având funcții duble: unelte și arme6.
Toporul de tip pană (Pl. II/1), având și rolul de ciocan, este una dintre cele mai simple și mai utilizate forme de
topoare, ceea ce face ca acestea să nu fie un indicator cronologic relevant, putând fi datate atât în epoca neolitică,
cât și în eneolitic ori epoca bronzului. În schimb, toporul cu ceafă cilindrică este un tip mult mai sofisticat, care
cunoaște, după Al. Vulpe7, două categorii principale: A) cu profilul longitudinal drept și B) cu profilul longitudinal curbat. Ambele tipuri (toporul analizat aparține primei categorii, Pl. II/2) sunt, cu foarte puţine excepţii8,
caracteristice epocii bronzului9, ceea ce restrânge datarea complexului descoperit la Someșu Rece între limitele
cronologice ale acestei epoci. O încadrare mai strânsă, pornind doar de la acest considerent tipologic, ar implica
un grad ridicat de relativitate, câtă vreme aceste artefacte apar în cele trei perioade semnificative ale epocii bronzului. Astfel, perioadei timpurii îi sunt reprezentative exemplarele aparţinând culturilor Coțofeni10 şi Schneckenberg11; culturii Coțofeni îi poate fi atribuit și un fragment de topor de luptă (varianta B, după Al. Vulpe) provenind dintr-o descoperire fortuită făcută în perimetrul sitului de la Bretea-Mureşană-Măgura Sârbilor12. Perioadei
mijlocii a epocii bronzului îi sunt caracteristice exemplarele atribuite culturii Wietenberg13, iar perioadei târzi cele
aparţinând culturii Noua14.
Descoperirea fortuită a artefactelor de la Someşu Rece la mare distanță de așezările preistorice cunoscute de
pe raza acestei localități15, corelată cu constatarea absenței altor urme de prezență preistorică în locul în care aces-
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Ibidem, p. 33.
Vezi de exemplu: Luminiţa Săsăran, M. Wittenberger, Consideraţii despre prelucrarea pietrei în cultura Noua din perspectivă
petrografică, în Arheometrie în România, vol. III, 2008, p. 151-154; Marcel Benea, Luminiţa Săsăran, Mihai Rotea, Palatca-Togul lui Mândruşcă. Analysis of a part of the lithic material from the bronze workshop, Acta Musei Napocensis, 45-46/1, 2008-2009,
p. 75-80.
V. Mutihac, Structura geologică a teritoriului României, Ed. Tehnică, Bucureşti 1990, p. 321, 347.
E. Comşa, Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din epoca bronzului de pe teritoriul României (Istoricul problemei, tipuri-funcţionalităţi), SCIV, 23, 1972, nr. 2, p. 245-262.
Ibidem, p. 258-259.
Al. Vulpe, Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafă cilindrică, SCIV, X, 1959, nr. 2, p. 266-276; pentru o tipologie mai recentă și
mai complexă vezi: V. Diaconu, Considerații privind topoarele de luptă din piatră specific epocii bronzului din Moldova, Revista
Arheologică, V/1, Chișinău 2010, p. 5-21. De asemenea, analize complexe privind topoarelor de luptă la: I. Ignat, Concluzii
istorice rezultate în urma analizei petrografice a unui topor-ciocan naviform descoperit în judeţul Botoşani, în Arheometrie în România, vol. III, 2008, p. 155-160 şi I. Bejinariu, Două topoare de piatră din judeţul Sălaj, Marisia, X, 2006, p. 33-42.
V. Diaconu, op.cit., p. 6, cu bibliografia.
Comșa, op.cit., p. 260.
P. Roman, Cultura Coțofeni, p. 17, pl. 9/6; H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: Cultura Coţofeni, 2000, p. 31,
pl. 121/3, 124/4, dar şi 124/3.
A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Kronstadt/Braşov 1941, passim; Zs. Székely, Perioada timpurie a epocii bronzului în sud-estul
Transilvaniei, Bucureşti 1997, passim.
M. Rotea, L. Săsăran, M. Tecar, Material litic din aşezarea coţofeniană de la Bretea-Mureşană, în pregătire.
N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur, Bonn 1994, p. 217, pl. 84/2, 108/4.
V. Diaconu, op.cit., passim, cu bibliografia.
În Repertoriul arheologic al Judeţului Cluj, Cluj-Napoca 1992, p. 364-366, cu bibliografia, este menţionat doar situl Cetate cu
locuiri preistorice aparţinând culturilor Criş şi Coţofeni.
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tea au fost aflate, de asemenea, îngreunează datarea lor precisă. În schimb, aceste constatări aruncă o lumină clară asupra caracterului descoperirii: acela de depunere rituală. Din acest punct de vedere, plasarea lor în perioada
timpurie a epocii bronzului și-ar putea găsi mai multe argumente, câtă vreme, de exemplu, culturilor Wietenberg
și Noua îi sunt tipice, pe de o parte topoare cu ceafă cilindrică mai rafinate ca formă și execuție, iar pe de altă
parte depunerile de bronzuri16.
Toporul „de luptă” de la Someșu Rece, cel fragmentar de la Bretea Mureșană, precum și alte topoare de acest
17
tip , sunt lucrate mai îngrijit, din roci mai dure comparativ cu celelalte tipuri de topoare (inclusiv cu cel de tip
pană analizat aici). Sunt și acestea semnale că ele nu sunt simple unelte sau arme, ci simboluri ale puterii, ale statutului social și uneori obiecte-ofrande. Contextele arheologice în care ele au fost descoperite fiind în majoritatea
cazurilor determinante în înțelegerea statutului lor, un exemplu elocvent fiind și cel analizat cu acest prilej.

Two stone axes discovered in the village Someşu Rece (Cluj county)
(Abstract)
The article presents two stone axes (an axe/hammer and a battle axe), which were accidentally discovered in the village Someşu Rece (jud.
Cluj). The artefacts were handed over to National History Museum of Transylvania in 2005. These artifacts were discovered together, on a slope with
N-V exposure, far from the known prehistoric habitation of the area, which led to interpreting it as a ritual deposit. The complex can be dated in the
Early Bronze Age and most likely assigned to the Coţofeni culture.

16 N. Boroffka, op.cit., p. 217; V. Diaconu, op.cit., passim, cu bibliografia.
17 V. Diaconu, op.cit., p. 7.
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Pl. I. 1-2. Localizarea punctului pe o imagine din satelit (sursa Google Earth)
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Pl. II.
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Un topor cu marginile ridicate descoperit la Sălicea, jud. Cluj
Mihai WITTENBERGER
Mihai ROTEA

Cuvinte cheie: Epoca bronzului, topor de cupru cu marginile ridicate, depunere rituală.
Keywords: Bronze Age, cooper flanged-axe, ritual deposit.

În primăvara anului 2015, I. Mureşan a predat Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei trei piese descoperite cu ajutorul unui detector de metale. Dintre cele trei piese, două sunt cuţite de fier medievale sau moderne, iar
a treia piesă, care face obiectul rândurilor de mai jos, este un topor din cupru cu marginile ridicate1.
Piesele au fost descoperite în pădurea Făgetul Sălicii (Pl. I/c), sat Sălicea, com Ciurila, aflându-se cel mai probabil în poziţie secundară, aproape de un bot de deal pe care se poate observa un tumul, cu diamentru de cca. 6 m.
Vis-a-vis de acest platou se află un altul cunoscut prin descoperirile arheologice publicate la începutul secolului
al XX-lea2. Pe latura vestică a acestui platou, au fost descoperite fragmente ceramice pe care M. Roska şi I. Ferenczi le atribuie culturii Coţofeni3 şi a fost identificat un alt tumul4. De altfel, în întreaga zonă, de o parte şi alta a
văii Hăşdatelor, există un număr forte mare de tumuli aparţinând culturilor Coţofeni şi grupului Copăceni5.
Descrierea artefactului
Topor cu marginile ridicate (P.181705) (Pl. 1/a-b) de formă trapezoidală, având lungimea totală de 12,4 cm şi
tăişul arcuit ușor. Acesta din urmă are o lățime de 4 cm, iar capătul opus are 2,4 cm. Grosimea maximă a marginilor este de 1,5 cm, iar cea a corpului propriu-zis al toporului este de 1 cm. Greutatea lui este de 322 g.
Observații concluzive
Topoarele cu marginile ridicate sunt răspândite pe tot cuprinsul Europei preistorice6. Având în vedere faptul
că au o formă foarte apropiată de cea a toporul plat, căruia i-au fost îngroșate muchiilor longitudinale pentru a
asigura o prindere mult mai fermă a cozii, credem că ele puteau fi inventate în mod indepentent în mai multe
1
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6

Mulțumim şi cu acest prilej domnului I. Mureşan pentru această importantă descoperire preistorică şi pentru modul
exemplar în care s-a raportat la ea.
E. Orosz, Ösemberetani adatok Erdeyböl, OTE, XXVI, 1901, p. 20, nr. 14.
M. Roska, Repertorium, 1942, p. 263, nr. 114; I. Ferenczi, Régészeti Kutatások Kolozsvarott 1, Studia Universitatis Babeş-Bolyai,
series Historia, 2, 1962, p. 41; Repertoriul arheologic al Judeţului Cluj, Cluj-Napoca 1992, p. 335.
Pe imaginile din satelit ale platoului pot fi uşor identificaţi mai mulţi posibili tumuli.
Doi dintre aceștia au fost integral cercetați (M. Rotea tumulul de la Petreștii de Jos şi M. Wittenberger pe cel de la Deleni),
dar rezultatele nu au fost încă publicate.

Vezi de exemplu: H. Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age
in Denmar, Aarhus University Press 1996, passim, cu bibliografia; L. Nikolova, A bronze flange-axe from the Early Bronze Dubene-Sarovka settlement (production, function and social context), Archaeologia Bulgarica, 6(2), 2002,
13-25, cu bibliografia; G. L. Carancini, R. Peroni 1999, L’età del bronzo in Italia: per una cronologia della produzione
metallurgica. Quaderni di Protostoria, 2, Perugia, 1999, passim.
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spații geografico-culturale7. Din punct de vedere funcţional, aceste artefacte îndeplinesc un rol dublu: de unelte şi
arme. A. Vulpe a clasificat topoarele cu marginile ridicate în mai multe variante, piesa descoperită întâmplător la
Sălicea putând fi atribuită variantei Șincai8.
Încadrarea cronologico-culturală a topoarelor cu marginile ridicate descoperite în Transilvania, inclusiv a celor de tip Șincai, este un subiect asupra căruia planează încă un grad mare de incertitudine. De regulă, ele sunt
atribuite perioadei timpurii a epocii bronzului, dar unele exemplare mai evoluate au fost încadrate în bronzul
mijlociu9. Piesele descoperite la Şincai10 și Câlnic11 pot fi ipotetic puse în legătură cu siturile majore Coțofeni IIIb-c
(după P. Roman12) cercetate în perimetrul acestor localități13. Artefactul de la Sălicea-Făgetul Sălicii nu pare să
facă nici el excepție, dacă avem în vedere că a fost descoperit aproape (circa 1km) de un platou cunoscut pentru
descoperirile aparţinând culturii Coțofeni14, de altfel singurele semnalate în zona analizată. Mai mult decât atât,
un topor de acest tip a fost descoperit întâmplător la Bretea-Mureşană-Măgura Sârbilor, cu mențiunea că această
descoperire s-a făcut în perimetrul așezării coţofeniene (sit capital Coțofeni IIIc) datată în Bronzul Timpuriu I15.
Fără a nega faptul că piese de acest tip pot fi atribuite și realităților culturale din Bronzul Timpuriu II (Copăceni,
Șoimuş, Schneckenberg, Jigodin) ori din Bronzul Mijlociu (Wietenberg), trebuie să avem în vedere că acestora le
sunt caracteristice tipuri mult mai sofisticate de topoare din metal (topoarele cu gaură de înmănușare transversală).
Absența momentană a analizelor de laborator și faptul că artefactul nu este încă restaurat ne mențin în sfera
ipotezelor de lucru în ceea ce privește compoziției metalului ori modului în care a fost produs. Patina de culoare
verde deschis ne sugerează prezența cuprului în procent foarte ridicat, iar obținerea lui prin turnare în tipar/tipare pare a fi o certitudine. De asemenea, nu există motive temeinice să ne îndoim că artefactul a fost produs într-un
atelier local, care a folosit abundentele surse de cupru din Munţii Apuseni16.
Toporul cu marginile ridicate de la Sălicea a fost un obiect de mare valoare, un simbol al puterii și prestigiului
de care s-a bucurat proprietarul lui. În același timp, fabricarea acestui tip de artefacte de prestigiu și a altora mai
complexe, încă din Bronzul Timpuriu I (cultura Coțofeni), implică un sistem elaborat de producție și de schimb
și, prin urmare, sugerează existența unei elite capabile să întrețină producția, consumul și comerțul local, regional, posibil și supraregional cu astfel de bunuri17. Având în vedere locul în care a fost aflat (pe o pantă, la câțiva
metri de vârful unui deal, cel mai probabil adus de un torent) și absența altor materiale arheologice preistorice
în perimetrul descoperii ne putem îndreapta spre interpretarea artefactului ca obiect al unei depuneri cultice/
depozit format dintr-o singură piesă.

A flanged-axe discovered in the village Sălicea (Cluj county)
(Abstract)
The article is regarding a flanged-axe, which was discovered by a metal detector in 2015, in the village Sălicea (Cluj county), point Făgetul Sălicii. The findings made at the place of discovery and its surroundings indicate that the piece had a cultic significance (single item hoard). The artifact
is dated by the authors, based on analogies, in the Early Bronze Age and assigned hypotheticalz to the Coţofeni culture.
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M. Rotea, Culture, metal and interaction in Transylvanian Prehistory, în pregătire.
A. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien II, PBF IX. 5, München 1975, p. 66-67.
Ibidem, p. 67.
V. Lazăr, Repertoriul arheologic al județului Mureș, Tărgu Mureș 1995, p. 250, Pl. LVIII/11.
A. Vulpe, op.cit., p. 65, nr. 334.
P. Roman, Cultura Coţofeni, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti 1976, p. 43-47.
H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: Cultura Coţofeni, 2000, p. 35-36; M. Rotea, op.cit., passim.
I. Ferenczi, op.cit., p. 41.
M. Rotea, op.cit., passim.
M. Rotea, op.cit., passim, cu bibliografia.
Ibidem, passim.

21

Pl. I. a. desen; b. foto față-verso; c. harta zonei
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Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad)
Carol KACSÓ

Cuvinte cheie: perioadă tumulară, cimitir tumular, piese de bronz, ceramică, depozit de bronzuri.
Schlüßelworte: Hügelgräberzeit, hügelgräberzeitliches Gräberfeld, Bronzestücke, Keramik, Bronzedepot.

Localitatea Felnac (jud. Arad) se află pe cursul inferior al Mureşului, la 17 km sud-vest de Arad (fig. 1). Într-o
notă publicată în anul 1992, descriam pe scurt piesele din epoca bronzului descoperite aici la începutul anilor
1970, cu prilejul construirii unui complex zootehnic pe terasa Mureşului, la aproximativ 1 km nord-vest de centrul localităţii, în locul numit La Vii1. Piesele proveneau dintr-un cimitir, din păcate distrus în bună parte de lucrările de amenajare ale menţionatului complex. Alte artefacte din diferite epoci pre- şi protoistorice au apărut în
acest loc în anul 1972, în urma unor cercetări de suprafaţă, precum şi în anii 1975-1978, când aici au fost efectuate
săpături arheologice sistematice2.
Câteva dintre piesele de bronz apărute la Felnac au fost ilustrate de către M. Petrescu-Dîmboviţa3, T. Bader4 şi
I. Bejinariu5, o parte importantă a descoperirilor a rămas însă până în prezent inedită. În lucrarea de faţă îmi propun publicarea integrală a pieselor salvate din cimitirul de la Felnac, ajunse în colecţiile muzeelor din Arad, Baia
Mare, Oradea şi Zalău, contribuind în acest fel la cunoaşterea mai aprofundată a fenomenelor ce au caracterizat
Bronzul târziu în regiunea cursului inferior al Mureşului, o problematică abordată, mai ales în ultimul timp, în
mai multe studii în care se fac referiri, uneori cu date inexacte, şi la descoperirile de la Felnac6.
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Kacsó 1992.
Morintz 1973, 375, nr. 61; Zdroba, Barbu 1976, 47-50; Pădureanu 1985, 34; Pădureanu 1990, 141 sq. (potrivit lui V. Sava
[2011, 84], punctul La Tăietură, menţionat de E. D. Pădureanu, este sinonim cu punctul La Vii); Pădureanu 1993, 22, pl. IV,
4. 6; Barbu et al. (ed.) 1999, 68; Sava 2011; Hügel et al. 2012, 21, fig. 10-12; Sava, Matei 2013, 98. Descoperirile de la Felnac
menţionate în aceste lucrări au fost analizate în numeroase alte studii. Citarea lor depăşeşte cadrul prezentei contribuţii.
Petrescu-Dîmboviţa 1977, 93, pl. 142, 9-17. Sunt publicate, cu desene în parte greşite, piesele ajunse la muzeul din Arad,
considerate de autor ca aparţinând unui depozit de bronzuri din Hallstatt A1, seria Cincu-Suseni. La piesele de la Felnac,
pe care le-am văzut şi studiat la muzeul din Arad, autorul adaugă încă două bucăţi de bronz brut, pe care doar le menţionează, dar nu le ilustrează, precum şi un fragment de brăţară (pl. 142, 12). Provenienţa ultimelor trei piese şi apartenenţa
lor la un ansamblu comun cu celelalte piese publicate stau sub semnul întrebării. Datele puse în circulaţie în 1977 sunt
preluate de S. Hansen (1994, 582, nr. 145) şi de O. Bratu (2009, 266, nr. 347), fără modificări în privinţa conţinutului şi
caracterului descoperirii. M. Petrescu-Dîmboviţa reia, în 1998, publicarea brăţărilor descoperite la Felnac, inclusiv a celor
aflate la muzeele din Oradea şi Zalău, precizând provenienţa lor din morminte, vezi Petrescu-Dîmboviţa 1998, 62, nr. 488,
73, nr. 693, 75, nr. 747, 81, nr. 818, 95, nr. 1007, 96, nr. 1021, 120, nr. 1347, 183, nr. 2264. 2265. Şi printre piesele de la Felnac
descrise şi ilustrate în această monografie apare un fragment de brăţară nedecorată (nr. 818), diferit însă de fragmentul
publicat în 1977, despre care se afirmă că se află în muzeul din Arad, fiind înregistrat sub numărul de inventar 1606.
Bader 1978, 130, nr. 99, pl. LXXXV, 9. 15-21, localitatea de descoperire indicată fiind Valea lui Mihai (!?). Alături de o parte
a pieselor tumulare de la Felnac ajunse la muzeul din Oradea, sunt ilustrate şi trei piese de bronz mai recente, provenite
tot de la Felnac şi păstrate în acelaşi muzeu, care aparţin unui depozit (vezi mai jos).
Bejinariu 2004. Sunt publicate cele două piese ajunse la muzeul din Zalău.
Gumă 1993, 166, 289, nr. 55; idem 1995, 103; idem 1997, 54, 61; Szentmiklosi 2004, 82; Gogâltan, Sava 2012, 65, fig. 4; Măruia et al. 2012, nota 251; Sava, Andreica 2013, 49, 57, 63 etc.; Sava, Ignat 2014, 9, 18, 28, 31; Daróczi 2015, 107 sq., nr. 236.
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Descrierea pieselor: 1. Ac cu capul în formă de pecete, rupt în două, decorat cu un registru de nervuri circulare
pe gât, patina verde închis, lung. 42,3 cm. Muzeul Oradea, nr. inv. 5785. Fig. 2, 1.
2. Ac cu capul în formă de pecete, rupt în trei, puternic îndoit, decorat cu două registre de nervuri circulare
abia perceptibile, plasate în partea superioară a acului, la mică distanţă una de alta, lung. 30,4 cm. Muzeul Arad,
nr. inv. 14913. Fig. 2, 2.
3. Ac cu capul în formă de pecete, rupt în două, puternic îndoit, decorat cu două registre de nervuri circulare
abia perceptibile, plasate în partea superioară a acului, la mică distanţă una de alta, lung. 30,3 cm. Muzeul Arad,
nr. inv. 14912. Fig. 2, 3.
4. Tijă şi vârf de la un ac, foarte probabil cu capul în formă de pecete, lung. păstrată 20,4 cm. Muzeul Oradea,
nr. inv. 5786. Fig. 2, 4.
5. Ac cu capul bitronconic, decorat pe partea inferioară a capului cu două nervuri circulare, iar pe gât şi în
partea superioară a tijei cu două registre de nervuri circulare, lung. 18,5 cm. Muzeul Arad, nr. inv. 14911. Fig. 2, 5.
6. Ac fragmentar cu capul sferic aplatizat, uşor îndoit sub cap, lipseşte partea inferioară, decorat cu incizii circulare, între care se interpune o bandă de scurte incizii verticale pe cap, şi cu un registru format din 31 de nervuri
circulare pe gât, patina verde închis, lung. păstrată 6 cm. Muzeul Zalău, nr. inv. C.C. 17/1975. Fig. 2, 6.
7. Brăţară deschisă cu secţiunea rotundă, capetele subţiate şi ascuţite, îndepărtate, uşor deformată (atinsă de
foc ?), nedecorată, diam. exterior 5/5,5 cm. Muzeul Arad, nr. inv. 14910. Fig. 2, 7.
8. Brăţară identică, ruptă în două, diam. exterior 5,2/5,5 cm. Muzeul Oradea, nr. inv. 5784. Fig. 2, 8.
9. Brăţară identică din bară mai subţire, diam. exterior 5,2/6,3 cm. Muzeul Oradea, nr. inv. 5783. Fig. 2, 9.
10. Brăţară deschisă cu secţiunea rotundă, capetele subţiate şi boante, îndepărtate; decorul, foarte şters, constă în partea de mijloc a barei din grupuri de incizii circulare ce alternează cu grupuri de linii în zig-zag dispuse
orizontal, iar înspre cele două capete din grupuri de incizii circulare, diam. exterior 5,3/6,3 cm. Muzeul Arad, nr.
inv. 14908. Fig. 2, 10.
11. Brăţară deschisă cu secţiunea rotundă, capetele subţiate şi ascuţite, mult îndepărtate, decorată cu grupuri
de incizii verticale, ce alternează cu spaţii nedecorate, patina verde închis, diam. exterior 5,2/8,4 cm. Muzeul Zalău, nr. inv. C.C. 17/1975. Fig. 2, 11.
12. Brăţară deschisă cu secţiunea rombică, capetele subţiate şi boante, mult îndepărtate, decorată cu grupuri
de incizii verticale sau oblice ce alternează cu spaţii nedecorate diam. exterior 5,3/7,1 cm.Muzeul Arad, nr. inv.
14909. Fig. 3, 1.
13. Brăţară deschisă din placă relativ lată cu bordurile îngroşate, capetele subţiate şi ascuţite, mult îndepărtate, decorată cu nervuri longitudinale, care se unesc înspre capete, diam. exterior 5,3/7,1 cm. Muzeul Arad, nr. inv.
14906. Fig. 3, 2.
14. Brăţară identică, cu unul dintre braţe rupt. Muzeul Arad, nr. inv. 14907. Fig. 3, 3.
15. Pandantiv cordiform închis cu placă mediană prevăzută cu scurte prelungiri în partea inferioară, patina
verde deschis, înălţ. 3,1 cm, lăţ. 2,9 cm. Muzeul Oradea, nr. inv. 8750. Fig. 3, 4.
16. Pumnal cu limba la mâner şi vârful rupte, prevăzut cu o nervură mediană puternic reliefată, garda de
formă trapezoidală cu două (?) găuri de nit, într-una fiind păstrat şi cuiul de nit, lama îngustată sub gardă, apoi
lăţită până pe la mijlocul înălţimii ei, tăişurile puternic deteriorate, lung. păstrată 14,4 cm. Muzeul Arad, nr. inv.
14195. Fig. 3, 5.
17. Vas de culoare cenuşiu negricioasă, pasta fină, arderea bună, lipseşte partea superioară, gâtul tronconic, la
întretăierea gâtului cu corpul, marcată de un prag, existau două torţi, dintre care se păstrează una, corpul bombat, decorat în partea inferioară cu patru proeminenţe conice cu vârfurile îndreptate în jos, dispuse în cruce, înălţ.
păstrată 25,7 cm, diam. fundului 7,5 cm. Muzeul Baia Mare, nr. inv. 836a. Fig. 3, 6.
18. Strachină fragmentară de culoare roşiatică, pasta cu cioburi pisate, arderea bună, marginea rotunjită şi
răsfrântă în exterior, pereţii uşor curbaţi, prevăzută cu o toartă plasată sub margine, fundul plat cu o grosime mai
mare decât cea a pereţilor, înălţ. 9,9 (?) cm, diam. gurii 22 (?) cm, diam. fundului 6,8 cm. Muzeul Baia Mare, fără
nr. inv. Fig. 3, 7.
19. Cană fragmentară de culoare cenuşiu negricioasă, pasta fină, arderea bună, prevăzută cu o toartă în bandă
uşor supraînălţată, marginea rotunjită şi răsfrântă în exterior, gâtul cilindric, corpul puternic bombat, fundul
inelar, decorată pe gât cu două linii incizate circulare în val şi trei linii incizate circulare orizontale, pe corp cu
caneluri oblice ce mărginesc o proeminenţă circulară teşită, înscrisă într-un spaţiu uşor adâncit, înălţ. 7,1 (?) cm,
diam. gurii 4,8 cm, diam. fundului 2,6 cm. Muzeul Baia Mare, fără nr. inv. Fig. 4, 1.
20. Cană de culoare roşiatică, pasta fină, arderea bună, prevăzută cu o toartă din care se păstrează doar un rest
din partea sa inferioară, marginea rotunjită şi răsfrântă în exterior, pereţii uşor curbaţi, fundul plat cu o grosime
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mai mare decât cea a pereţilor, înălţ. 9,6 cm, diam. gurii 7,7 cm, diam. fundului 4,4 cm. Muzeul Baia Mare, nr. inv.
836. Fig. 4, 2.
21. Fragment din partea superioară a unei oale de culoare roşiatică în exterior, negricioasă în interior, pasta
amestecată cu cioburi pisate, arderea slabă, decorată sub margine cu un brâu alveolar. Muzeul Baia Mare, fără nr.
inv. Fig. 4, 3.
Dintre piesele descrise, fragmentul de vas fig. 4, 3, deşi a fost descoperit foarte probabil tot în punctul La Vii
şi datează din epoca bronzului, nu pare să fi aparţinut inventarului vreunui mormânt din Bronzul târziu, ci unei
aşezări eventual mai vechi, ale cărei urme au fost semnalate în acest punct7. De asemenea, problematică este şi
atribuirea pumnalului de bronz la ansamblul căruia îi aparţin celelalte piese, având în vedere datarea sa8.
Datele cele mai relevante cu privire la condiţiile în care au fost descoperite piesele de la Felnac aici discutate
au fost furnizate de către I. Klement, care a lucrat pe şantierul de construcţii de acolo şi a salvat artefactele ajunse
la muzeele din Baia Mare şi Oradea9. Potrivit informaţiilor sale, la Felnac au fost găsite „oale mari pline de cenuşă
şi oase, între care se aflau obiectele de bronz”. Este sigur deci că au fost descoperite aici morminte de incineraţie
în urnă. Lipsesc datele cu privire la o eventuală prezenţă în acelaşi loc a unor morminte de inhumaţie10. Având
în vedere practicile rituale în secvenţa cronologică şi în aspectul cultural în care se înscrie cimitirul de la Felnac,
existenţa unor astfel de morminte şi în acest cimitir este însă mai mult decât probabilă11.
Dimensiunile cimitirului nu sunt cunoscute, dar faptul că nu sunt semnalate alte morminte contemporane în
acest punct, deşi au fost efectuate pe terasa Mureşului ample săpături arheologice, face plauzibilă presupunerea
că cimitirul din epoca bronzului se întindea doar pe suprafaţa actualului complex zootehnic.
La data descoperirii, respectiv menţionării în literatură a cimitirului de la Felnac, acesta reprezenta, alături de
controversata descoperire din 1882 de la Pecica, definită şi drept depozitul I din amintita localitate12, una dintre
puţinele mărturii certe ale prezenţei culturii tumulare în Banatul românesc.
Un lot de 24 de piese de bronz, o descoperire mai veche aflată iniţial într-o colecţie particulară (colecţia Imre
Pográcz ?) şi ajunsă în colecţia Muzeului Banatului din Timişoara13, certifică aceeaşi prezenţă. Localitatea şi anul
de descoperire a pieselor, precum şi caracterul complexului căruia acestea i-au aparţinut nu mai pot fi precizate,
este însă aproape sigur că ele provin de pe teritoriul Banatului şi că au ieşit la iveală încă înainte de primul război
mondial. Descoperirea conţine 21 de pandantive cordiforme închise, dintre care unul are pe mijloc în interior câte
o prelungire în formă de spin, una îndreptată în jos, cealaltă în sus, î. 3,1 cm (fig. 5, 6), două au plăci mediane simple, î. 3,7 cm, 2, 8 cm (fig. 5, 7. 15), 19 au plăci mediane prevăzute în partea inferioară cu scurte prelungiri, cinci
exemplare dintre acestea fiind fragmentare, î. 2 cm (î. păstrată), 3,2 cm, 3,2 cm, 3,1 cm, 2,9 cm, 2 cm (î. păstrată),
2,6 cm, 3,3 cm, 3,3 cm, 3,1 cm, 3,4 cm, 2,9 cm, 3 cm, 3,4 cm, 3,4 cm, 3,4 cm, 3,2 cm, 3,3 cm, 2,9 cm (fig. 5, 1-5. 8-14.
16-21), o verigă cu capetele rupte, decorată cu nervuri orizontale (fig. 5, 22), un fragment de placă perforată şi
7
8
9
10

11

12

13

Sava 2011, 83 sq. Se vorbeşte de descoperirea unor aşezări preistorice în punctul La Vii, una atribuită Bronzului târziu (BD/
HA1), alta culturii Gornea-Kalakača din epoca fierului.
Vezi mai jos.
Primul deţinător al pieselor salvate a fost K. Klement, un cunoscut colecţionar numismat din Baia Mare şi tatăl descoperitorului, de la care ele au fost achiziţionate mai târziu de muzeele menţionate.
Motzoi-Chicideanu 2011, 103, nr. 359 vorbeşte de un mormânt de inhumaţie cu piese de bronz şi vase în inventar de la
Felnac, pe care-l atribuie culturii tumulare. Sursa bibliografică citată pentru această descoperire este Gumă 1993 (fără
menţionarea paginilor). Eu nu am găsit în lucrarea lui M. Gumă informaţii cu privire la un astfel de mormânt la Felnac,
doar referiri la descoperirile pe care le-am prezentat în nota publicată în 1992.
După Sava, Andreica 2013, nota 51, majoritatea pieselor de bronz salvate din cimitirul de la Felnac provine din morminte
de inhumaţie, o afirmaţie ce corespunde poate realităţii, dar care nu se bazează pe informaţii concrete de la locul descoperirilor.
Sunt menţionate în literatură ca descoperite, cu prilejul construirii liniei de cale ferată Arad-Csanád, două topoare cu disc
de tip B1, un pumnal, trei brăţări, două ace, două spirale şi două inele de buclă din aur. Piesele se păstrează la muzeele din
Arad şi Budapesta. Din bogata literatură referitoare la această descoperire citez aici Popescu, Rusu 1966, R14; Vulpe 1970,
74 sq., nr. 327, nr. 331, pl. 23, 327. 331, pl. 71B; Mozsolics 1973, 168 sq., pl. 4; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 41 sq., pl. 6; Kacsó
2006, 80; Soroceanu 2012, pl. 21 (cu o amplă literatură şi o discuţie detaliată în legătură cu caracterul descoperirii şi piesele
care i-au fost atribuite); Sava, Ignat 2014, 31. Datarea sa într-o perioadă post-Koszider, dar anterioară depozitelor Ópályi,
propusă de A. Mozsolics, nu cred că poate fi contestată. Încadrarea cronologică mai restrânsă a descoperirii este dificilă,
dar este evident că ea aparţine unei etape posterioare Bronzului mijlociu.
Desenele pieselor mi-au fost puse la dispoziţie la mijlocul anilor 1990 de către F. Gogâltan, care mi-a şi comunicat câteva
informaţii cu privire la descoperire.
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decorată cu două triunghiuri de puncte „au repoussé” puse cap la cap (fig. 5, 23), o brăţară deschisă cu secţiunea
rombică, ruptă în două, decorată cu grupuri de linii verticale incizate, care închid între ele linii în val incizate,
diam. exterior 6,2 cm (fig. 5, 24). Piesele descrise au făcut parte fie dintr-un depozit, fie, mult mai probabil, din
inventarele unor morminte.
Dintre piesele de bronz salvate din cimitirul de la Felnac, acele cu capul în formă de pecete se numără printre
tipurile conducătoare ale metalurgiei culturii tumulare. Potrivit aprecierii lui J. Říhovský, acele de acest fel sunt
numeroase în toate grupurile culturii tumulare într-un teritoriu întins din Franţa Orientală, prin Elveţia, Germania de Sus, Austria de Nord, Boemia de Vest şi de Sud, Moravia de Mijloc şi de Sud, până în Slovacia de Sud şi
Ungaria14. La teritoriile enumerate trebuie adăugate şi nord-vestul Balcanilor15, precum şi vestul şi nord-vestul
Transilvaniei, unde sunt prezente, în afară de exemplarele mai de mult descoperite de la Otomani-Cetatea de
Pământ16 şi Pecica I (depozit ?)17, acele de la Felnac şi Pecica-Sit 1418. Eventual, tot din Banat provine şi acul cu
capul în formă de pecete nedecorat, cu partea inferioară a tijei puternic îndoită şi vârful rupt, păstrat în colecţia
muzeului din Timişoara19.
Într-un studiu publicat relativ recent, A. Heinrich prezintă detaliat opiniile exprimate de un număr mare de
cercetători în legătură cu răspândirea, tipologia şi datarea acelor cu capul în formă de pecete20, astfel că pot să
mă rezum aici în discuţia cu privire la acest tip de ac la o scurtă prezentare a concluziilor sale. După părerea sa,
majoritatea acelor cu capul în formă de pecete din Bazinul Carpatic datează din intervalul de timp Bronz C1 şi C2.
Lungimea acelor şi motivele decorative deosebite care le împodobesc par a oferi criterii cu privire la încadrarea
lor cronologică mai restrânsă, piesele scurte, decorate mai simplu aparţinând probabil fazei Bronz C1, iar cele cu
decorul mai bogat fazei Bronz C2. Pentru a recunoaşte tendinţele de clasificare în timp a acelor şi eventualele faze
de evoluţie este necesară şi analiza mai exactă a celorlalte piese din inventarul mormintelor. O problemă mai
veche a cercetării, şi anume cea a existenţei în Bazinul Carpatic a unei faze de tranziţie de la Bronz B2 la Bronz C1,
nu este rezolvabilă prin abordarea acelor cu capul în formă de pecete21. În legătură cu forma acelor, este precizat
faptul că, pe lângă cele cu tija dreaptă, există şi exemplare cu tija mai mult sau mai puţin îndoită, acestea nefiind
iniţial astfel produse, spre deosebire de acele în formă de seceră, îndoirea reprezentând un indiciu că ele au fost
purtate sau au fost deformate în timpul incinerării şi apoi întroduse în urne22.
Dintre celelate două tipuri de ace de la Felnac mai bine reprezentat prin mai multe variante în descoperirile tumulare din Bazinul Carpatic este tipul cu capul bitronconic. Exemplarele asemănătoare au apărut în regiunea Dunării Mijlocii la Kiskunmajsa23, Tiszafüred-Majoroshalom24, Tápé25, Rákoczifalva26, Letkés27, Csólyospálos28, Pitten29, Neudörfl30, Smolenice31 etc., iar în afara Bazinului Carpatic la Labersricht32, Pöfersdorf33,
14 Říhovský 1979, 63.
15 De exemplu piesele de la Vatin (Milleker 1897, 52 sqq., pl. I, 2) şi Oloris (Dular et al. 2002, 173, pl. 47, 1). Piesa de la Oloris
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este definită drept ac cu capul în formă de cui, stabilirea unor deosebiri între acest tip şi acele cu capul în formă de pecete
este însă, aşa cum remarcă A. Heinrich (2009, 308), problematică, ambele având aceleaşi caracteristici de formă şi încadrare cronologică similară, anumite diferenţe putând fi sesizate doar în privinţa decorului. Exemplarul de la Olaris, decorat
identic majorităţii acelor ca capul în formă de pecete, poate fi considerat ca aparţinând acestui tip.
Ордентлих 1963, fig. 16, 3.
Popescu, Rusu 1966, R14, 9.
Sava, Andreica 2013, 53 sq., fig. 5, 1, fig. 6, 1.
Număr de inventar 4968.
Heinrich 2009.
Ibidem, 308.
Ibidem, 305.
Mozsolics 1973, 147, pl. 5, 6.
Kovács 1975, fig. 26, 2, pl. 9, 99, 2.
Trogmayer 1975, pl. 40, 444, 5, pl. 41, 463.
Kovács 1981, fig. 2, 16.
Kovács 1996, fig. 2. Încadrarea cronologică şi culturală a M. 37, în inventarul căruia se afla şi acul cu capul bitronconic, este
controversată, vezi discuţia la Kacsó 2003, 85 (cu literatură).
Kustár,Wicker 2002, pl. V, 1, pl. VI, 1. 3.
Hampl et al 1981,.pl. 230, 15.
Kaus 1985, 79, pl. II, 9a.
Novotná 1980, pl. 8, 301A; Bartík 2000, fig. 7, 1-2.
Torbrügge 1959, pl. 23, 22.
Innerhofer 2000, pl. 43, 6.
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Mischelbach34 etc. F. Innerhoffer le defineşte drept ace cu capul bitronconic de tip Deinsdorf, mai puţin numeroase decât cele de acelaşi tip cu capul sferic, şi le datează în perioada tumulară târzie şi în perioada timpurie a
culturii câmpurilor de urne35. Astfel sunt datate şi exemplarele apropiate ca formă şi decor, numite de tip Velká
Lehota, care se găsesc şi în perioada veche a culturii câmpurilor de urne, fiind răspândite în Moravia, Boemia,
Slovacia, Ungaria şi Bavaria de Sus36, precum şi cele de tip Groß-Gerau, prezente în bazinul Rin-Main37.
Acele cu capul sferic, cum este acul fig. 2, 6 de la Felnac, aparţin tipului Deinsdorf38, care de regulă prezintă un
cap mic sferic, decorat, şi un gât bombat neperforat, de asemenea decorat. Acele de formă identică din Hessen şi
Rheinhessen au fost reunite sub denumirea de „ace de formă Urberach”39. Majoritatea acelor de acest fel aparţine
perioadei culturii câmpurilor de urne, există însă atât în regiunea Dunării Mijlocii40, cât şi la vest şi sud-vest de
acest spaţiu, mai ales în Bavaria41, exemplare care au fost descoperite în componenţa unor complexe ale culturii
tumulare.
La Felnac şi în descoperirea din „Banat” sunt prezente pandantive cordiforme închise, care fac parte dintre
cele mai reprezentative podoabe ale purtătorilor culturii tumulare. Ele au o îndelungată evoluţie, care îşi are
începutul, după B. Hänsel42, în Bronzul timpuriu, locul lor de origine fiind Bazinul Carpatic, mai exact Transdanubia. În clasificarea lui B. Hänsel, pandantivele cordiforme sunt repartizate în şapte variante, în varianta şase
(Lista 126) regăsindu-se cele caracteristice perioadei Koszider, precum şi cele ale perioadei tumulare, acestea din
urmă fiind prezente şi printre cele ce aparţin variantei şapte (Lista 127)43.
Potrivit tipologiei elaborate de V. Furmánek pentru pandantivele din Slovacia44, care poate fi aplicată şi exemplarelor din Banat, piesa fig. 5, 6 aparţine tipului Obid, piesele fig. 5, 7 şi fig. 5, 15 tipului Matejovice, iar celelalte
tipului Dunajská Streda, ultimul apreciat ca fiind foarte asemănător tipului Matejovice, deosebindu-se de acesta
doar prin faptul că bara sa mediană este prevăzută cu prelungiri laterale în partea inferioară45. Un pandantiv de
tip Matejovice a ieşit la iveală şi în aşezarea de la Şagu-Sit A1-146.
Pandantivele ce aparţin tipurilor menţionate, alături de cele cu bara mediană în formă de I, T sau V întors47,
sunt răspândite, la fel ca şi acele cu capul în formă de pecete, pe un vast spaţiu în diferitele grupuri regionale
ale culturii tumulare. Tipurile în bună parte identice din Bavaria de Sud au, în terminologia folosită de U. Wels-Weyrauch48, denumiri diferite: Schwaighauser Forst, Hörmansdorf şi Oberbernach. Pandantive de acest fel
sunt mult mai puţin numeroase în Germania de Sud-Vest şi în Bavaria de Nord49, ele sunt însă prezenţe frecvente
în descoperirile tumulare din Cehia50, Moravia51 Austria52, Ungaria53, dar nu lipsesc nici din cele apărute în Ser-
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Ibidem, pl. 43, 7.
Ibidem, 165 sqq.
Řihovský 1979, 85 sqq.
Kubach 1977, 360 sqq.
Říhovský 1979, 74 sqq.; Novotná 1980, 100 sqq.; Innerhofer 2000, 165 sqq. (se includ în acest tip şi acele cu capul decorat de
dimensiuni mai mari, care în tipologiile lui J. Říhovský şi M. Novotná sunt încadrate în alte tipuri).
Kubach 1977, 337 sqq.
Vezi de exemplu exemplarele de la Tápé (Trogmayer 1975, pl. 31, 334, 1, pl. 54, 635, ambele cu capul nedecorat), Pitten
(Hampl et al. 1981, pl. 210, 6, pl. 214, 8, pl. 216, 11, pl. 219, 6-7 etc.) şi Szentes-Jaksor (Nagy 2005, fig. 8, 1).
Vezi de exemplu piesele publicate de W. Torbrügge (1959, pl. 8, 2 – Ödgodlnicht, pl. 19, 6 – Berghausen, pl. 78, 1 – Brietenbrunn) şi A. Hochstetter (1980, pl. 5, 1 – Aicha a. d. Donau, pl. 5 5 – Anning, pl. 19, 2 – Ettling, pl. 23, 2 – Niederviehbach
etc.).
Hänsel 1968, 115.
Ibidem, 115 sqq.
Furmánek 1980, 28 sqq.
Ibidem, 30.
Sava et al. 2011, 94, fig. 91, rând 2 de sus.
Furmánek 1980, 26.
Wels-Weyrauch 1991, 38 sqq.
Eadem 1978, 63 sqq.
Stocký 1928, pl. XXIX, 3-5 (Nový Dvůr); Jílková, Maličký 1954, 261, fig. 4, 2-3. 5-6 (Hořovice-Háj); Beneš 1959, fig. 26, 9
(Lišťany); Jílková et al. 1959, fig. 20, fig. 24, 11 (Šťáhlavy-Hájek); Čujanova-Jílková 1970, pl. 9, B 2-3 (Vícenice), pl. 43, 24-26
(Všekary), pl. 60, B 12-13 (Sedlec), pl. 82, A 7. 9 (Dýšina).
Furmánek 1973, fig. 7, 5 (Bošovice), fig. 44, 3-5 (Šatov), fig. 44, 15 (Tešetice).
Willvonseder 1937, pl. 33, 1-3 (Asparn a. d. Zaya), pl. 43, 8 (Linz-Freinberg); Hampl et al. 1981, pl. 203, 6 (Pitten).
Tompa 1937, pl. 31, 10-11 (Rákóczifalva); Kovács 1966, fig. 5, 2 (Egyek); Kemenczei 1968, fig. 9, 1. 23 (Detek); Trogmayer
1975, pl. 7, M 73, 4, pl. 11, pl. 10, M. 113, 1, pl. 11, M. 130, 4, pl. 15, M. 182, 2 etc. (Tápé); Kovács 1975, pl. 12, M. 138, 2-4 pl.
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bia54. După B. Hänsel55, majoritatea pandantivelor de dimensiuni mai mici şi mai subţiri, cum sunt şi cele de la
Felnac şi „Banat”, apare în faza MD II, folosirea lor continuând până la sfârşitul Bronzului mijlociu danubian. A.
Mozsolics datează aceste pandantive în perioada imediat următoare orizontului Koszider56. V. Furmánek încadrează pandantivele de tip Obid din Slovacia în fazele mijlocie şi recentă a Hügelgräberzeit, subliniind că unele
dintre exemplarele din Ungaria sunt mai timpurii, iar pe cele de tip Matejovice şi Dunajská Streda exclusiv în
faza mijlocie a aceleaşi perioade57.
Brăţările de la Felnac, ca şi exemplarul aflat în complexul din „Banat”, sunt de asemenea podoabe tipice culturii tumulare în toată aria sa de răspândire. Pentru a nu încărca excesiv aparatul critic, şi aşa deja stufos, al prezentului studiu, menţionez aici doar o parte a autorilor care au publicat descoperiri de acest fel, respectiv lucrările
lor58: W. Torbrügge59, A. Točik60, M. Dušek61, E. Čujanova-Jílková62, V. Furmánek63, T. Kovács64, O. Trogmayer65,
J. Michálek66, A. Hochstetter67, B. Hänsel şi N. Kalicz68, R. Kustár şi E. Wicker69, I. Egry70, B. M. Hellebrandt71, M.
Nagy72, M. Salaš73.
Brăţările menţionate se înscriu în fazele Reinecke BB2-BC (Bronz târziu 1 [BT 1]). Pentru datarea lor mai restrânsă trebuie avute în vedere asocierile cu alte categorii de piese de bronz, în primul rând cu acele, pentru care
au fost elaborate departajări cronologice mai fine. Din păcate, la Felnac nu sunt cunoscute asocierile de piese,
iar din descoperirea din „Banat” lipsesc acele, astfel că datarea brăţărilor aici publicate poate fi făcută doar între
limite de timp mai largi, ce nu depăşesc însă faza BT 1.
Dintre piesele de bronz de la Felnac descrise mai sus, singura care datează dintr-o fază mai recentă este pumnalul. El aparţine tipului Pecica, în care sunt incluse atât spade scurte, cât şi pumnale74. În afară de piesele deja
atribuite tipului Pecica (Aiud, Band, „Borsod”, Iara I, Mureni, Pecica, Simeria etc.) sunt de menţionat, pe lângă
exemplarul de la Felnac, şi alte pumnale de acelaşi tip: Gad75, Şercaia76, Tállya-Várhegy77. Depozitele în care sunt

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

19, M. 185, 4-6, pl. 28, M. 304, 2-5 etc.; Csányi 1980, fig. 7, 65-66 (Jánoshida-Berek); Kállay 1983, fig. 6, 1-6 (Battonya-Vadaszán
tanya); Hänsel, Kalicz 1986, pl. 8, M. 47 n (Mezőcsát); Kustár, Wicker 2002, pl. V, 14 (Csólyospálos); Sánta 2004 fig. 10, 15
(Zákányszék); Nagy 2005, fig. 1, 18, fig. 2, 19-20 (Szentes-Nagyhegy). Pandantive identice sunt prezente şi în descoperirile Piliny, vezi Patay 1954, fig. 12, 4 (Nagybátony); Kemenczei 1964, pl. V, 23 (Abaújszántó); Kemenczei 1967, pl. XXIII, 4, pl. XXVIII,
12 (Zagyvapálfalva).
Garašanin 1959, fig. 20, 2 (Bela Crkva); Trogmayer, Szekeres 1968, pl. II, 5-7 (Velebit).
Hänsel 1968, 117.
Mozsolics 1973, 52.
Furmánek 1980, 28 sqq.
Culturii tumulare îi sunt specifice numeroase variante de brăţări, în enumerarea ce urmează am însă în vedere doar piesele identice sau foarte asemănătoare celor prezente în descoperirile aici publicate.
Torbrügge 1959, pl. 3, 14 (Kleinraigering), pl. 11, 5 (Amtmannsdorf), pl. 11, 19 (Beilngries), pl. 14, 10-11 (Burglengenfelder
Forst), pl. 15, 5 (Neuhof) etc.
Točik 1964, pl. XIII, 11, pl. XIV, 12-13, pl. XXIII, 9. 12. 14, pl. XXIX, 9, pl. XXXIII, 7 (Salka)
Dušek 1969, fig. 9, 7, fig. 11, 1-2 (Dolný Peter).
Čujanova-Jílková 1970, pl. 1, 5 (Podežovice), pl. 1, 13, pl. 2, 4, pl. 3, 10 (Chocenice), pl. 4, 10-13. 15-16 (Točnik), pl. 6, 12-13
(Tajanov) etc.
Furmánek 1973, fig. 4, 2 (Blučina IV), fig. 5, 7 (Blučina X), fig. 6, 12 (Brumovice), fig. 8, 12 (Dambořice), fig. 14-15 (Hradisko)
etc.
Kovács 1975, pl. 9, M. 103, 1, pl. 10, M. 110, 2-3, pl. 12, M. 143, 1-2, pl. 21, M. 220, 2 etc. (Tiszafüred-Majoroshalom).
Trogmayer 1975, pl. 3, 7-8, pl. 5, 4, pl. 9, 3, pl. 10, M. 115, 2, pl. 12, M. 134, 2, pl. 20, 4-5 etc. (Tápé).
Michálek 1979, pl. 33, 10 (Kalište H 51a), pl. 33, 12-13 (Kalište H 51b), pl. 34, 12 (Kalište H 51f).
Hochstetter 1980, pl. 14, 2 (Niederpöring), pl. 38, 3-5 (Hienheimer), pl. 39, 8-9 (Holzharlanden), pl. 40, 4. 7 (Ihrlerstein) etc.
Hänsel, Kalicz 1986, pl. 4, M. 7 b. M. 18, pl. 5, M. 26 d-e, pl. 6, M. 33 k, pl. 10, M. 77 a-b etc. (Mezőcsát).
Kustár, Wicker 2002, pl. VI, 4-5 (Csólyospálos).
Egry 2004, fig. 3, 1-2, fig. 5, 2-3 (Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont-Savanyító).
Hellebrandt 2004, fig. 4, 9 (Emőd).
Nagy 2005, fig. 1, 8-9, fig. 3, 1. 6. 10-12 (Szentes-Nagyhegy), fig. 6, 1 (Szentes-Ecser), fig. 8, 2-3 (Szentes-Jaksor).
Salaš 2005, pl. 7, 44-46, pl. 10, 87, pl. 11, 88-89 (Hradisko I), pl. 19, 37-38, pl. 20, pl. 22, 78. 80-82, pl. 23, 83-84. 88-91 (Hulin),
pl. 35A, 3-4 (Přítluky).
Alexandrescu 1966, 133 sq.; Bader 1991, 68 sqq.; Boroffka, Boroffka 2010.
Dintr-un depozit aflat în muzeul din Timişoara. Cele două pumnale fragmentare, dintre care unul este de tip Pecica, sunt
inedite, fiind menţionate de B. Milleker (1906, 59 sq.), M. Petrescu-Dîmboviţa (1977, 94) şi T. Bader (1991, 106, nr. 259).
Inedit în muzeul din Făgăraş. Descoperit în punctul Băluş de F. Costea cu prilejul unor cercetări de suprafaţă.
Szabó 2012, fig. 9, mijloc.
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prezente astfel de pumnale se încadrează în exclusivitate în faza Hallstatt A (Bronz târziu 3 [BT 3]), ele apar însă
şi în complexe mai timpurii78.
Având în vedere că pumnalul de la Felnac a fost donat muzeului din Arad împreună cu piesele de bronz
tumulare, am considerat că el provine tot din inventarul unui mormânt din punctul La Vii, care a aparţinut unei
faze mai recente a cimitirului79. Această eventualitate nu poate fi cu totul exclusă, totuşi pare mai probabil că
pumnalul s-a aflat în componenţa unui depozit identificat în aceeaşi localitate, poate în acelaşi punct, din care
câteva piese au ajuns la muzeul din Oradea80.
Faptul că pumnalele descoperite în staţiunile culturii tumulare sunt evident diferite ca aspect în comparaţie
cu piesa de la Felnac este un argument că aceasta din urmă nu provine din cimitir.
Un pumnal fragmentar, care a fost descoperit aproape cert într-o staţiune a culturii tumulare, se păstrează
la muzeul din Timişoara. Piesa a fost publicată pentru prima dată de către D. Popescu cu loc de descoperire necunoscut81, ea provine însă, aşa cum se precizează în registrul de inventar al muzeului bănăţean, de la Földeák
(astăzi Óföldeák, Ungaria)82. Aceeaşi localitate de descoperire este menţionată şi cu ocazia republicării piesei83.
Pumnalul, probabil de tipul cu placă la mâner, are trei găuri de nit şi o nervură mediană bine reliefată; lipseşte
vârful, iar partea superioară şi tăişurile sunt puternic deteriorate, lung. păstrată 8,1 cm (fig. 4, 5). Pare destul de
probabil că piesa a ieşit la iveală în punctul Gencshát, unde au fost dezvelite, în anul 2008, urmele unei bogate
aşezări a culturii tumulare84.
Destinaţia plăcii de bronz decorate din descoperirea din „Banat” nu poate fi cu certitudine precizată. Remarc
însă că în tumulul 30 al necropolei de la Šťáhlavy (Boemia de Vest) se află două fragmente de plăci, ambele cu
decor perlat „en repoussé”, unul cu motive foarte asemănătoare celor de pe piesa noastră85.
Cele patru vase fragmentare salvate din cimitirul de la Felnac au bune corespondente în ceramica culturii tumulare, în special în descoperirile de la est de Tisa. Cana fig. 4, 1 are analogii şi în descoperirile Cruceni-Belegiš86,
dovadă în plus în privinţa contemporaneităţii celor două aspecte culturale şi a influenţelor reciproce exercitate
de ele.
*
În lucrările sale de sinteză cu privire la epoca bronzului şi la prima epocă a fierului din Banat, M. Gumă menţionează doar o singură descoperire a culturii tumulare din această regiune, şi anume cimitirul de la Felnac87.
Autorul vorbeşte şi de anumite influenţe tumulare care ar fi fost sesizate în ceramica ieşită la iveală în Peştera
cu Apă de la Româneşti, dar nu face niciun fel de precizări cu privire la caracterul acestor influenţe şi nici la
modul concret în care acestea s-au manifestat88. M. Gumă aminteşte de influenţe tumulare şi în geneza ceramicii
Cruceni-Belegiš, de asemenea fără precizări89. Desigur, în stadiul de atunci al cercetării, doar puţine puteau fi
adăugate la datele furnizate de cercetătorul bănăţean, poate doar o discuţie cu privire la descoperirea de bronzuri
de la Pecica, precum şi menţionarea vasului cu evidente corepondente în ceramica culturii tumulare de la Satu
Mare, aflat în colecţia muzeului din Timişoara90, şi a ceramicii de factură tumulară din aşezarea de la Periam-Movila Şanţului91.
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Vezi de exemplu tumulul de la Nyírkarász-Gyulaháza (Mozsolics 1960, pl. LXX, 4-5).
Kacsó 1992, 98.
Vezi mai jos.
Popescu 1944, 126, pl. XII, 4.
A. Vulpe, cel care mi-a pus la dipoziţie desenul piesei, a consemnat mai multe numere de inventar (I 2991 = II 377 = III 2089
= IV 1497) sub care a fost înregistrat, în perioade istorice diferite, fragmentul, precum şi faptul că acesta a fost cumpărat,
împreună cu alte piese, în anul 1906 de la soţia lui L. Dömötör, cel care a executat la locul descoperirii săpături.
Gogâltan 1999, 150, fig. 20, 5. Analogiile piesei sunt căutate tot în mediu tumular.
Sebők, Szabó 2009.
Čujanova-Jílková 1970, pl. 113, 15-16.
Radu 1973, pl. 4, 2; Bejan et al. 2011, pl. II, 4 (vas refolosit într-un mormânt de epocă sarmatică).
Vezi nota 5.
Gumă 1993, 163; idem 1995, 102. Despre elemente tumulare târzii în ceramica din peşteră vorbeşte şi S. M. Petrescu (2000,
68), dar nici el nu prezintă date lămuritoare în legătură cu aceste elemente.
Gumă 1997, 57.
Soroceanu 1991, pl. 85, 8. Din aceeaşi localitate mai provine un vas al culturii tumulare, care se păstrează la muzeul din
Vršec, vezi Kacsó 1998a, 17, pl. IX. Cele două vase semnalează foarte probabila existenţă a unei staţiuni tumulare la Satu
Mare.
Soroceanu 1991, 121 sq., fig. 33, pl. 51, 15-17.
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Informaţiile cu privire la descoperirile culturii tumulare din Banat au crescut evident în ultimul timp, mai ales
prin cercetările arheologice sistematice efectuate sub egida muzeului din Arad în aşezarea de la Şagu-Sit A1-192 şi
în cimitirul de la Pecica-Sit 1493. Publicarea integrală a artefactelor scoase la lumină la Felnac-La Vii contribuie, de
asemenea, la cunoaşterea prezenţei efective a culturii tumulare în nordul Banatului în etapa de început a Bronzului târziu, chiar dacă, în condiţiile de descoperire date, lipsesc precizările în legătură cu inventarele mormintelor,
dispunerea şi rolul diferitelor piese etc., iar datele cu privire la ritul şi ritualul funerar practicat sunt doar parţiale.
*
În muzeul din Arad se păstrează încă o piesă ce provine de la Felnac. Este vorba de un topor cu disc, care s-a
aflat iniţial în colecţia Liceului Moise Nicoară din Arad şi a ajuns la muzeu prin donaţia lui O. Lupaş.
Toporul are discul prevăzut cu un mic buton central de aspect tronconic, bara de sub disc cu secţiunea circulară, tubul de înmănuşare scurt, cu capetele puţin îngroşate şi cu câte o mică proeminenţă semisferică pe cele două
feţe, lama curbată şi cu secţiunea pătrată în partea sa superioară, tăişul uşor oblic, lung. 16 cm, nr. inv. 12459 (fig.
4, 4).
Toporul a fost publicat pentru prima dată de E. Kroeger-Michel cu loc de provenienţă necunoscut94, a fost
apoi republicat cu notificarea provenienţei sale din judeţul Arad95 şi a fost din nou menţionat cu precizarea localităţii sale de descoperire şi a numărului sub care este înregistrat la muzeu, dar cu indicaţia că este inedit96.
Nu am găsit analogii exacte pentru toporul de la Felnac. Prin forma tubului de înmănuşare şi a lamei, piesa
are asemănări cu topoarele cu disc din tumulii de la Winklarn, Austria de Jos97 şi de la Zelené, Boemia de Vest98,
care sunt însă bogat decorate. E.-F. Mayer încadrează toporul de la Winklarn în tipul B1 şi-l datează în faza Lochham-Wetzleinsdorf (Hänsel MD II), afirmând în acelaşi timp că pumnalul cu care se află în asociere poate fi
încadrat de abia în faza următoare, Göggenhofen99. W. David consideră însă că toporul de la Winklarn, ca şi cel
descoperit la Zelené, aparţin perioadei evoluate a culturii tumulare (entwickelte Hügelgräberzeit) şi sunt legate direct de descoperirea de la Göggenhofen, Bavaria de Sud (Reinecke BC1)100.
Exemplarul de la Felnac este o variantă a topoarelor cu disc de tip B1, care datează, foarte probabil, din perioada tumulară. Deşi aparţine aceleiaşi secvenţe cronologice, toporul nu poate fi pus în legătură directă cu mormintele cimitirului din punctul La Vii şi, în lipsa unor informaţii cu privire la eventuale piese cu care ar fi fost în
conexiune, trebuie interpretat ca o descoperire izolată.
*
Muzeul din Oradea a achiziţionat, împreună cu piesele deja descrise, alte patru bronzuri de la Felnac, despre
ale căror condiţii de descoperire nu au fost consemnate niciun fel de date. Având în vedere clarele diferenţe
cronologice faţă de piesele provenite din cimitirul culturii tumulare, este evident că ele nu au făcut parte din inventarul mormintelor acestui cimitir. Pare destul de probabil că cele patru bronzuri au aparţinut unui depozit de
mai mari dimensiuni, apărut, eventual, tot în punctul La Vii. Din acest depozit a făcut parte, poate, şi pumnalul
păstrat la muzeul din Arad101.
Descrierea pieselor: 1. Nasture de bronz cu partea centrală înălţată în trepte şi terminată într-un buton, prevăzut
pe faţa interioară cu o placă îngustă şi subţire de prindere, înălţ. 1,4 cm, diam. 2,5 cm, nr. inv. 5782. Fig. 4, 6.
2. Cuţit cu limbă la mâner, lipseşte partea inferioară. Limba la mâner, subţiată în partea sa superioară, are
patru găuri de nit şi marginile îngroşate. Trecerea de la mâner la lamă este marcată de un prag bine profilat, lama
are spinarea îngroşată şi bombată în partea superioară, secţiunea în formă de ic, tăişul foarte uşor curbat, lung.
păstrată 14,5 cm, nr. inv. 5781. Fig. 4, 7.
Sava et al. 2011; Sava et al. 2012.
Sava, Andreica 2013.
Kroeger-Michel 1983, 202, Lista XIV, 212, fig. 118b.
Gogâltan, Sava 2012, 66, fig. 6, 1.
Sava, Ignat 2014, 31.
97 Willvonseder 1937, pl. 37, 1.
98 Čujanova-Jílková 1970, pl. 91, 7.
99 Mayer 1977, 39, nr. 79, pl. 7, 79, 43 sq.
100 David 2002, 257, 427, 453 (A 69), 455 (CZ 47).
101 Vezi mai sus.
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3. Lamă de ferăstrău rupt în două, rotunjită la un capăt, celălalt capăt probabil rupt, zimţuirile de pe cele două
margini abia perceptibile, lung. păstrată 19,8 cm, nr. inv. 5779. Fig. 4, 8.
4. Lamă de ferăstrău cu ambele capete rotunjite, zimţuirile de pe cele două margini abia perceptibile, lung.
19,6 cm, nr. inv. 5780. Fig. 4, 9.
Nasturii de bronz de tipul celui prezent în descoperirea de la Felnac sunt apariţii frecvente în depozitele
Bronzului târziu 2 şi 3 (Reinecke Bronz D-Ha A), în Transilvania de Vest şi în Banat mai ales în depozitele de tip
Arpăşel102.
Cuţitul aparţine, potrivit tipologiei lui J. Říhovský103, tipului Pustimĕř. Acest tip este răspândit în Moravia,
Austria de Jos, Slovacia, Polonia, Ungaria, Croaţia, Italia de Nord, Germania etc.104, în unele dintre aceste regiuni,
cum este Slovacia105, ele reprezentând majoritatea cuţitelor cu limbă la mâner. În România, prezenţa lor se limitează la câteva exemplare din Banat şi Transilvania de Vest: „Bihor”106, Variaş107, Săcuieni108, Tăuteu109. O variantă
a acestui tip se găseşte şi în aşa-zisul „depozit incert din împrejurimile Băii Mari”110, localitatea sa de descoperire
stând sub semnul întrebării.
Cuţitele de tip Pustimĕř apar deja la sfârşitul perioadei tumulare, începutul perioadei câmpurilor de urne
(Reinecke Bronz C-Bronz D)111 şi rămân în folosinţă până la sfârşitul fazei mijlocii a câmpurilor de urne (Ha B1)112.
Lamele de ferăstrău, chiar dacă sunt semnalate şi în etape cronologice mai timpurii113, sunt piese specifice
depozitelor fazelor Bronz târziu 2 (Reinecke Bronz D) şi, mai ales, Bronz târziu 3 (Ha A), din Ungaria de Est şi
Transilvania114.
Deşi nu s-a păstrat decât o parte a conţinutului depozitului de la Felnac, iar piesele salvate nu au valoare
cronologică deosebită, descoperirea poate fi datată cu probabilitate destul de mare în faza Bronz târziu 3 (Ha A).

Bronzezeitliche Funde aus Felnac (Kr. Arad)
(Zusammenfassung)
Ungefähr 1,5 km nord-westlich von dem Zentrum der Ortschaft Felnac (Kr. Arad), auf der Terasse des Mureş-Flusses, in der Flur La Vii, wurden
am Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Gebäude einer zootechnischen Farm errichtet. Bei diesem Anlaß wurden mehrere
hügelgräberzeitliche Gräber zerstört. Aus den Gräberinventaren wurden trotzdem einige Stücke gerettet. Sie gelangten später in die Museen von
Arad, Baia Mare, Oradea und Zalău. Es handelt sich um vier Petschaftkopfnadeln, eine Nadel mit doppelkonischem Kopf, eine Kugelkopfnadel, acht
Armbänder, einen umgekehrt herzförmigen Anhänger sowie vier Gefäße (Abb. 2; 3, 1-4. 6-7; 4, 1-2), die in die Stufe Spätbronzezeit 1 (Reinecke
Bz B2-C) eingereiht werden. Die Zugehörigkeit des Griffzungendolches Abb. 3, 5 zu einem hügelgräberzeitlichen Grabinventar ist unwahrscheinlich.
In Felnac wurden auch eine Nackenscheibenaxt vom Typus B1 (Abb. 4, 4) sowie ein älterurnenfelderzeitliches Bronzedepot (vier Fundstücke
– ein Bronzeknopf, ein Messer und zwei Sägeblätter Abb. 4, 6-9 – befinden sich im Museum von Oradea; zum Depot gehört eventuell auch der
Griffzungendolch Abb. 3, 5 ) entdeckt.
Es werden noch 24 Bronzestücke (21 umgekert herzförmige Anhänger, ein Ring, eine Bronzeplatte, ein Armband – Abb. 5) vorgelegt, die wahrscheinlich aus einem fundortlossen hügelgräberzeitlichen Grab (Gräber ?) aus dem Banat stammen und gegenwärtig im Museum von Temeswar
aufbewahrt werden. Ebenfalls hügelgräberzeitlich ist ein Dolchfragment aus Óföldeák, Ungarn (Abb. 4, 5).

Kacsó 1995, 103, 116 sq., Lista 6; Gogâltan, Sava 2014, 184 sqq.
Říhovský 1972, 12 sq.
Říhovský 1972, 13; Tarbay 2015, 41 sqq., 56 sq., Lista IV, harta 10.
Chebenová 2012, 34.
Inedit în muzeul din Oradea (nr. inv. 8745).
Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 293, 8.
Říhovský 1972, 33, nota 8; Tarbay 2015, Lista IV, nr. 8 (piesele sunt considerate descoperiri izolate din Bihor, literatura
citată fiind Hampel 1896, pl. CCXXVI. Ele aparţin în mod cert depozitului de la Săcuieni, vezi Petrescu-Dîmboviţa 1977,
133 cu literatura).
109 Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 330, 11.
110 Kacsó 2005, fig. 7, 7.
111 Köszegi 1988, 26.
112 Říhovský 1972, 33; Chebenová 2012, 34 sq.; Veliačik 2012, 339; Tarbay 2015, 42 sq.
113 Kacsó 1998b, 37 cu literatură.
114 Nessel 2009; eadem 2010. Autoarea extinde intervalul de timp în care sunt prezente în număr mare lamele de ferăstrău în
depozite la întreaga etapă târzie a epocii bronzului şi a perioadei câmpurilor de urne, ele se găsesc însă cu preponderenţă,
aşa cum stabilise deja M. Rusu (1972, 12), în depunerile din Bronzul târziu 3 (Ha A).
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Abb. 1. Die topografische Lage der Ortschaft Felnac.

Fig. 1. Poziţia topografică a localităţii Felnac.

Fig. 2. Felnac. Piese de bronz din cimitirul tumular.
Abb. 2. Felnac. Bronzestücke aus dem hügelgräberzeitlichen Gräberfeld.
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Fig. 3. Felnac. 1-4. Piese de bronz din cimitirul tumular. 5. Pumnal de bronz. 6-7. Ceramică din cimitirul tumular.
Abb. 3. Felnac. 1-4. Bronzestücke aus dem hügelgräberzeitlichen Gräberfeld. 5. Bronzedolch. 6-7. Keramik aus dem hügelgräberzeitlichen Gräberfeld.

39

Fig. 4. Felnac 1-2. Ceramică din cimitirul tumular. 3. Fragment ceramic. 4. Topor cu disc. 6-9. Depozit de bronzuri. 5. Óföldeák. Fragment de pumnal.
Abb. 4. Felnac. 1-2. Keramik aus dem hügelgräberzeitlichen Gräberfeld. 3. Keramikfragment. 4. Nackenscheibenaxt. 6-9. Bronzedepot. 5. Ófölde�ák. Dolchfragment.
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Fig. 5. „Banat”. Piese de bronz tumulare.
Abb. 5. „Banat”. Hügelgräberzeitliche Bronzestücke.
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Note de lectură. VII.
Contribuție la cunoașterea unor instrumente muzicale militare romane
Nicolae GUDEA

Cuvinete cheie:armată, instrumente de suflat, muzicanți.
Stichworte: Armee, Blasininstrumente, Musiker.

A apărut în 2010 la editura Mega din Cluj-Napoca cartea excepțională a Cristinei G. Alexandrescu (Institutul
de Arheologie București), intitulată „Blasmusiker und Stadnartenträger im romischer Herr. Untersuchungen zur Bennenung, Funktion und Ikonographie” (Cluj-Napoca 2010).
Lucrarea este bazată pe surse literare scrise, surse epigrafice și mai ales pe izvoare arheologice reprezentări pe
monumente de artefacte muzicale și este, într-un anumit fel, unică în arheologia românească și chiar mai mult.
Ca orice lucrare de tinerețe nerăbdătoare, autoarei i-au scăpat anumite informații și date. Unele le voi adăuga
lucrării ei acum și aici. Nu intenționez, desigur, să intru în profunzimea temei ci numai să le semnalez pentru cei
interesați și mai ales pentru autoare (C.G. A.).
Cunoscuta arheoloagă maghiară Iudit Topál a publicat în 1981 monografia unui cimitir de castru roman: The
Southern Cemetery of Matrica (Százhalombatta-Dunafüred), Akadémiai Kiadó, Budapest 1981. Din mormântul nr.
1531, publică și o piatră funerară (Fig. 1).
Monumentul funerar a fost pus centurionului P. Afranius Victor de soția Claudia Ingenua. Textul inscripției
sună în felul următor:
D(is) M(anibus)
P. Afranius
Victor (centurio) c(o)hor(rtis) I
Alp(inorum) An(norum) L
H (is) S(itus) E(st)
CLA(udia) INGENVA Co (n)IVGI
PIEN(tissimi) et SIBI
VIVA P(osuit)
Textul acesta se află în registrul superior al monumentului, încadrat de două coloane, așezate pe baze circulare.
În registrul inferior sunt reprezentați trei cântăreți la instrumente de suflat: primul din stânga cântă la fluier/
flaut (tibia simplex); cel din mijloc, cu fața la privitor, cântă la nai (syrinx-fistula); cel din dreapta cântă la trompetă
(tuba cuplex). Flautul este reprezentat pur și simplu ca un tub; naiul este reprezentat aproape de ceea ce numim
noi azi nai, un instrument cu cinci tuburi de lungimi inegale, descrescătoare de la stânga spre dreapta, dispuse
sub forma unei aripi simetrice; trompeta este reprezentată în profil și pe ambele tuburi apar niște butoni. C.G.
Alexandrescu crede că pe monumentele funerare reprezentarea instrumentului muzical sugerează activitatea

1

Topál 1981, pl. XLVIII, fig. 21.
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de suflător al decedatului2, indiferent dacă militarul suflător este cu instrumentul în mâini, fie instrumentul sau
instrumentele sunt reprezentate separat.
Mai multe instrumente muzicale și instrumentiști (mai ales civili) sunt reprezentați pe vasele de terra sigillata.
Examinând lucrarea lui Felix Oswald „Index of figure-types on terra sigillata” (London 1964), am extras din mulțimea de reprezentări de instrumentiști și instrumente muzicale pe cele de suflat care pot fi modele pentru cele
din lucrarea noastră:
Pl. XXX/608, 609, 610 – personaje cu tuba simplex; 611, 612, 614, 615, 617, 620 personaje cu tuba duplex.
Pl. XXXV/724 B personaj sezând și suflând într-o tuba duplex.
Pl. XXX/617, 618 personaje cu lituus.
Pl. XXX/622, 624, 625 personaje cu bucina.
Imaginile acestea de pe terra sigillata (și poate și altele) confirmă formele principale ale celor trei instrumente
de bază (naiul lipsește), cât și variantele care apar, mai ales în cazul tubei (la care butonii ar putea servi la reglarea
sunetelor). Monografia C. Alexandrescu nu include nici flautul, nici naiul, ci numai tuba, bucina, lituus și cornul3.
Aceste patru instrumente sunt prezentate detaliat, inclusiv denumirea cântăreților.
Date în legătură cu unele piese muzicale pentru suflat (naiul și flautul), se găsesc în manualul de arheologie
romană a lui D. Tudor4 „Arheologia romană” (București 1976), foarte puțin explicate. Se mai găsesc și în monografia dedicată armatei romane elaborată de Thomas Fischer „Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte”
(Regensburg 2012) sub titlul Signel und Musikinstrumente5 fiind amintite: lituus, bucina, tuba, cornu. Tot aceste
patru instrumente6 se găsesc și în manualul despre armele romane a lui Michel Feugère „Les armes romaines de la
Republique à l’antiquité tardive” (Paris 1993) sub titlul Musique et instruments musicales. Le menționează pe toate
patru și chiar le explică, încercând să clarifice cum și când erau folosite în castre.
Deci, pentru că inscripția de la Matrica a fost găsită în cimitirul castrului și a fost dedicată unui subofițer, putem admite că acesta a fost un instrumentist în unitate. Datorită asocierii celor trei suflători mai putem presupune
că unitatea dispunea de o formație de suflători având un rol aparte7.
Cohort I Alpinorum equitata a fost o unitate a armatei Pannoniei Inferior care a staționat la Matrica, între anii
118-180. Date mai recente despre această unitate găsim în lucrarea regretatului arheolog/epigrafist Barnabás
Lörincz8 „Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit” (Wien 2001). Un bucinator din această
unitate pe nume Flavius Rufinus pune o inscripție la Gorsium unui optio pe care l-a moștenit9.
Să urmărim acum câteva date tehnice în legătură cu instrumentele musicale prezentate de inscripția de la
Matrica:
Tuba – este analizată și de C.G. Alexandrescu10, fiind o trompetă de formă conică cu pavilionul drept lung și
foarte evazată la capăt; spre deosebire de exemplele prezentate de C.G. Alexandrescu pe tuba de pe inscripția de
la Matrica apar un buton pe prima tuba și două butoane pe tuba de mai jos. Nu explică nimeni care este rostul
acestor butoane11.
Fluierul/flautul (tibia) – apare reprezentat ca un tub cilindric, nici nu se vede prea bine pentru că personajul
este reprezentat în profil, fiind vorba de o tibia simplex, format dintr-un singur tub, spre deosebire de tibia gemina
format din două tuburi. O tibia gemina apare și în OPL12; se crede că fiecare tub era ținut în câte o mână.
Naiul (syrinx=fistula) apare reprezentat așa cum spuneam mai sus, foarte apropiat de ceea ce numim noi azi
nai și este folosit în aceeași manieră; un instrument cu cinci tuburi lipite între ele în mărime scăzătoare de la
stânga la dreapta, instrumentul fiind ținut la gura cântărețului. Un nai este semnalat de ECR ca existând pe un
sarcofag din Oltenia numit „sarcofagul Mihalache Ghica”13.
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H. Thédenat14 scria că tuba era instrumental preferat în unitățile de infanterie, iar lituus în unitățile de cavaleria. Câștigul mare al volumului elaborat de C.G. Alexandrescu și firește adaosurile prezente și cele viitoare este
completarea datelor despre organizarea militară romană, un pas înainte în cunoașterea istoriei armatei romane.

Lektüreaufzeichnungen VII.
Beiträgezur Kenntnisüber römische militärische Musik instrumente
(Zusammenfassung)
N. Gudea hat im Buch von Judit Topál (Topál 1981, Tafel XL, VII, Grab 153, Abb.21) eine Grabinschrift identifiziert, die im oberen Register (unter
dem Text) eine Formation aus drei Bläsern [an der Flöte (tibia), Panflöte (syrinx) und Trompete (tuba)] identifiziert. Die beiden Musikinstrumente,
Flöte und Panflöte, wurden in die ausführliche, den Bläsern aus dem römischen Heer gewidmete Monographie von Cristina G. Alexandrescu (Alexandrescu 2010) nicht aufgenommen.
Der Autor möchte mit seiner Arbeit zur Kenntnis über die Musikinstrumente im römischen Heer beitragen, wobei er die Reihe der Blasininstrumente, die im Römerheer verwendet wurden, in diesem Fall für Pannonia Inferior ergänzt und darauf hinweist, daß auch die Hilfstruppen (in diesem
Fall die cohors I Alpinorum equitata) für die sehr unterschiedlichen Signaltöne, die im römischen Heer üblich waren, über Bläserformationen verfügte.
Es warden Analogien aus den Monographien über das Römerheer (Th. Fischer, M. Feugère) und aus den Büchern über römische Archäologie
erwähnt.
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Fig. 1. Inscripție funerară din cimitirul castrului de la Matrica (după Topál 1981, Pl. XLVIII, M 153, fig. 21)
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Frontiera nordică a Daciei Porolissensis (I).
Salva, jud. Bistrița-Năsăud.
Horațiu COCIȘ

Cuvinte cheie: limes, burgus, Dacia Porolissensis, turn roman, GIS.
Keywords: limes, burgus, Dacia Porolissensis, roman tower, GIS.

Un studiu care are ca scop înțelegerea modului de funcționare al frontierelor provinciale ale Imperiului Roman, poate fi realizat numai în măsura în care este cunoscută poziția numeroaselor elemente constituitive ale
sectorului în discuție.1 În cazul Daciei Porolissensis, pe lângă studierea castrelor auxiliare localizate în zonele de
frontieră, un aspect deosebit de important în înțelegerea funcționării limes-ului propriu-zis îl reprezintă sistemul
de turnuri și burgi amplasat în fața acestor castre.
Pentru Dacia Porolissensis, studiul diferitelor segmente de limes2 cu sistemele de turnuri adiacente este încă
la un nivel incipient, înțelegerea de facto a funcționării acestor sisteme urmând odată cu descoperirea integrală a
lor și aplicarea unor analize adecvate. Totuși, există o serie de studii care clarifică într-o anumită măsură această
problematică. N. Gudea identifică și cercetează arheologic câteva turnuri amplasate între valea Crișului Repede
și valea Someșului Mare, oferind o descriere a structurii lor, planuri, profile altimetrice cât și o încercare de analiză a intervizibilității dintre ele pe baza observațiilor făcute in teren.3 Problematica sistemului de turnuri din fața
castrului de la Bologa a fost recent reluată de G. Cupcea și F. Marcu4, noutatea demersului constând în aplicarea
analizelor de tip CVA (Cumulative Viewshed Analyses) care permit observarea relației de intervizibilitate dintre
diferite puncte (turnuri romane în acest caz) și un anumit landscape.5 Folosind acest tip de analiză (GIS), pe lângă
cartarea turnurilor și stabilirea exactă a poziției, s-a demonstrat zonal modelul de intervizibilitate al acestui sector
cât și modul de supraveghere al principalelor văi.
În zona nordică a provinciei, respectiv în zona aliniamentului de cueste situate în fața castrelor de la Samum (Cășeiu, jud. Cluj) și Arcobara/ Arcobadara (Ilișua, jud. Bistrița-Năsăud), „pionierul” cercetărilor de teren a
limes-ului a fost István Ferenczi. Cercetările sale publicate în studii succesive au dus la identificarea unor turnuri
și burgi inedite. Astfel, Ferenczi aduce în discuție o primă serie de turnuri din fața castrelor de la Cășeiu și Ilișiua6,
completând apoi acest puzzle cu identificarea turnurilor din așa-numitul sector Tihău-Cășeiu7 și din „sub-sectorul” Ileanda-Tihău8. Cercetările sale se îndreaptă puțin și înspre est, el reușind să depisteze anumite turnuri în
zona localităților Perișor, Zagra, Salva și Năsăud (jud. Bistrița-Năsăud).9
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Woolliscroft 2001, 103.
Chiar și la nivelul Daciei Porolissensis, diferitele sectoare ale limes-ului au sisteme de turnuri cu mod de funcționare diferit, generat în mare măsură de palierul topografic zonal.
Gudea 1997, 35-129.
Cupcea, Marcu 2013, 569-589.
Wheatley 1995, 5-13.
Ferenczi 1973, 79-105. Cercetările din acest sector au fost reluate, majoritatea turnurilor fiind reidentificate și cartate, unele
noi au fost descoperite, analiza acestui sector urmând a fi publicată în curând.
Ferenczi 1988, 171-188.
Ferenczi 1988a, 252-289.
Ferenczi et al. 1974, 181-189. Turnurile din zona localității Sita și Perișor (jud.Bistrița-Năsăud) au fost reidentificate de
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În cadrul studiilor sale de teren, I. Ferenczi notează o serie de aspecte importante legate de topografia zonelor
cercetate. De asemenea, face și unele remarci legate de vizibilitatea și intervizibilitatea turnurilor descoperite.
Deși unele se dovedesc greu de reidentificat astăzi, hărțile și idicațiile despre locațiile lor sunt de un real folos.
În prezentele pagini se dorește o reevaluare a situației limes-ului Daciei în zona în care Ferenczi și-a terminat
perindările pe acest sector, spre est, și anume în zona localităților Salva și Năsăud (jud. Bistrița-Năsăud)10. Intră
în discuție așadar elementele componente ale limes-ului identificate de el pe dealurile „Belei” (Salva) și „Dumbrava” (Năsăud) cât și pe platoul numit „Mocirlă” (Salva).11 Din verificări anterioar,e atât pe teren cât și a textelor
mai vechi, s-a creionat o idee de studiu și de reinterpretare a situației, ieșind la iveală importanța crescută a acestei zone în sistemul nordic al frontierei Daciei romane.
Identificarea locurilor unde Ferenczi semnalează prezența ruinelor unor turnuri romane s-a făcut folosind un
plan director de tragere georeferențiat, pe care au fost marcate toate cele trei elemente toponimice menționate
anterior cât și folosirea indicațiilor oferite de el. Identificarea turnurilor a fost posibilă numai datorită „ghidării”
după indicațiile sale.
Dealul „Belei”,primul identificat, formează interfluviul dintre Valea „Pârâul Ideciului” și Valea „Sălăuței”
și are o altitudine de 548 m. I. Ferenczi certifică existența ruinelor unui turn de formă circulară, precum și prezența ceramicii romane, dar și faptul că localnicii au scos de acolo“cărămizi de formă curioasă”.12 În prezent nu
se observă nimic pe suprafața menționată, în afara unei concentrații de pietre. Localnicii își amintesc astăzi de o
groapa circulară, „din război” de unde a fost extrasă piatră. De asemenea, lângă amplasamentul turnului a fost
construită o antenă de telefonie mobilă, afectând evident ruinele acestuia.
Dealul „Dumbravă”, cel mai estic punct al perindărilor lui I. Ferenczi, este o terasă mai înaltă a Someșului
Mare situată la nord de râu, fiind constatată prezența unor viroage înspre vest și est. Acesta are o altitudine de
528 m. I. Ferenczi descoperă aici ruinele unui turn circular13, observabile și în prezent, nefiind afectate de vreo
intervenție târzie.
Platoul „Sub Mocirlă”, de departe cel mai interesant element al acestui studiu, este situat în unghiul interior
format de confluența văii Sălăuței cu Someșul Mare, ridicându-se cu 15 m. față de lunca văii.14 Aici se află troița
lui Tănase Todoran, eroul local care prin instigare a făcut ca două batalioane grănicerești să nu depună jurământ.
A fost tras pe roată la varsta de 104 ani în 1763 pe acest platou, împreună cu alții implicați, care au fost spânzurați.15 În fața crucii lui Todoran, situată în colțul nord-vestic al platoului, se află, după cum bine a remarcat și I.
Ferenczi, „o ruină scurtă, inelară”,16 care în imaginarul sătenilor din Salva poate fi „mormântul martirului Todoran” sau „locul unde a fost îngropată roata pe care a fost tras”. Ruinele nu sunt altceva decât rămășițele unui
turn roman. În prezent, datorită faptului că troița care poartă numele lui Tănase Todoran se află în fața turnului,
aceste este practic neatins. De asemenea, se pot observa fragmente ceramice romane pe suprafața lui cât și bucăți
de gresie fasonată (probabil paviment).
Elementul surpriză al acestui platou a fost relevat după consultarea unei surse scrise din secolul XIX la care
cel mai probabil I. Ferenczi nu a avut acces. Este vorba despre o anchetă toponimică întreprinsă în anul 1864 de
către Guberniul Transilvaniei, legată și de localitatea Salva. Anchetă subliniază că: „În partea Mocirlei de cătră
sud se află un loc cu numele ^Cetățiaua^, în care arându-să și săpându-să, să află mai multe urme de antichități,
adică(!) cărămizi, șerbe (cioburi) de oale groase, pietri colosale, ce ar chema cu sine aducerea aminte că pe acest
loc ar fi esistat cândva una cetățuie;….17
Zona identificată conține o cantitate însemnată de ceramică romană cât și pietre scoase în urma repetatelor
activități agricole. Aceste pietre sunt depozitate într-o gramadă, printre ele observându-se de asemenea ceramică
și cărămizi romane. La prima vedere părea o situație clasică de așezare romană, însă observațiile atent făcute în
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teren în momentul când vegetația era destul de mică și zona proaspăt arată au scos la iveală o serie de aspecte
particulare ale sitului18.
În această zonă sudică a platoului „Sub Mocirlă” se pot observa marginile unei structuri cu laturile de aproximativ 19 x 29.50 m, pe suprafața căreia se află o cantitate considerabilă de piatră, ceramică și cărămizi. Verificând
zona din jurul acestei structuri s-a putut observa o extindere a ceramicii19de până la apoximativ 50-60 m. în jurul ei.
Ceramica romană comună, preponderentă pe suprafața structurii, se amestecă cu așa-numita ceramică autohtonă vizibilă mai ales în jurul structurii. Tot în jurul ei a fost descoperit un fragment de râșniță romană. Printre
fragmente s-a putut observa și ceramica lucrată cu mâna, decorată cu brâu alveolar de tradiție La Tène, prezentă
de altfel în mediul militar al frontierei,20 cât și ceramică cenușie fină.21 Evident, observațiile despre extinderea
ceramicii s-au făcut în măsura în care a permis situația din teren, în special suprafața arată din zona de interes.
Funcționalitatea acestor elemente se poate stabili în parte pe baza a ceea ce știm în momentul de față despre
turnuri și alte tipuri de structuri localizate în zonele de frontieră ale Imperiului, observațiile făcute în teren de
Ferenczi cât mai ales printr-o serie de analize geostatistice care aplicate în această situație particulară, generează
o mai bună înțelegere a legăturii landscape-intervenții antropice (structuri)-decizii strategice militare-funcționare. Rolul
esențial al turnurilor este fără doar și poate supravegherea unei anumite zone și transmiterea informației printr-un sistem direct la cea mai apropiată bază militară, folosind sau nu relee, sau printr-un sistem lateral, puțin
mai lent, având aceeași finalitate.22Evident turnurile avute în vedere în acest studiu fac parte la rândul lor dintr-un sistem complex de turnuri aflat pe limes-ul nordic, subiect care va fi tratat cu altă ocazie.
Turnurile de pe Dealul „Belei” și Dealul „Dumbravă” sunt situate pe înălțimi dominante, amplasarea lor fiind
aleasă cu scopul de a supraveghea cele două maluri ale Văii „Sălăuței” de la vărsarea în Someșul Mare, unde se
formează datorită reliefului o luncă largă, până în zona localității Coșbuc (jud. Bistrița-Năsăud), după cum demonstrează și analizele CVA. Dealul „Belei” supraveghează de asemenea și Valea „Pârâul Ideciului”, pandantul
său fiind situat în partea estică pe terenul ridicat numit „Modruț”, o terminație a „Vârfului Lupilor”23. Turnul
„Roata lui Todoran”, fiind situat pe un platou cu altitudine joasă, are o vizibilitate redusă în zona nordică, spre
localitatea Coșbuc, însă amplasamentul său îi permite supravegherea văii Someșului Mare atât în partea estică
cât și în cea vestică. De asemenea, cele două turnuri amplasate la altitudini ridicate, permit supravegherea văii
Someșului în ambele direcții, până în zona Năsăudului în partea estică, respectiv până în zona localității Nimigea
de Jos (jud. Bistrița-Năsăud), în zona vestică. Analizele CVA aplicate structurii rectangulare se suprapun în mare
parte cu cele ale turnului „Roata lui Todoran”.
De asemenea, s-au folosit Single LOS (Line of Sight) profiles care sunt practic componentele unui viewshed24, probând intervizibilitatea dintre toate elementele avute în vedere. S-a putut observa astfel pe baza profilelor altimetrice cum fiecare element este într-o interconectivitate vizuală cu celelalte elemente, înțelegând astfel posibilitatea
de transmitere a informației obținute prin supravegherea zonei.
Evident, atribuirea unei funcționalități structurii observate pe platou, în lipsa cercetării arheologice cade sub
incidența speculației. Totuși, din punct de vedere al dimensiunii reduse și a poziției sale pe un platou localizat
mai mult ca sigur într-o zonă de acces dinspre Barbaricum spre Imperiu și viceversa, reprezentat de Valea „Sălăuței”, putem presupune ca avem de-a face probabil cu o structură de tip burgus, mai redusă decât un praesidium,
ambele având de altfel rol în supravegherea barbarilor pe timp de pace.25 De asemenea, o serie de inscripții datate
în timpul lui Commodus ne spun că unele burgi au fost construite sau refăcute26 pentru a împiedica latrunculi să
patrundă clandestin în Imperiu cât și împotriva brigandajului27.
Există și posibilitatea ca această structură, dacă funcționează într-adevăr ca un burgus, să faciliteze un oarecare comerț, dacă nu, diferite contacte, dintre cei care staționează pe frontieră, atât din sfera militară cât și

18 Menționăm faptul că prima corelare între textul anchetei toponimice și localizarea punctului pe teren a fost făcută de L.
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vaida, nesesizând însă existența unei structuri ci doar existența ceramicii; vezi Vaida 2009, 79-80.
Vezi Pl. 5.
Țentea 1999, 128.
Vezi Matei 1997, 449, Planșa XLIX.
Woolliscroft 2001, 110.
Ferenczi et al. 1974, 185.
http://mapaspects.org/webdir/colca/research/viewshed/what_is.html.
Alföldi 1941, 41-48; Kovács 2006, 306-310; Visy 2003, 899-990.
Kovács 2008, 125-138.
CIL III 3385; CIL III 10312; CIL III 10313.
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civilă. Adoptând oarecum poziția lui D.J. Breeze și B. Dobson, putem afirma prin comparație atât cu zona mai
cunoscută de la Porolissum, cât și cu unele aspecte destul de identice cu situația de la Salva că aceste structuri
par a controla și nu a împiedica deplasarea28intra și extra fines. Sunt înclinat în a urma opinia lui C.R. Whittake
conform căreia aceste puncte facilitează aspectele economice în cadrul a ceea ce se poate considera o linie de pură
demarcație administrativă.29 În ceea ce privește atestarea epigrafică, o inscripție târzie menționează activitatea
comercială în cadrul acestor burgi.30
Situația întâlnită în acest caz nu este una particulară. La Negrilești (jud. Bistrița-Năsăud), localitate situată la
aproximativ 24 km, în linie dreaptă, la vest de Salva, se întâlnește o situație similară. Ferenczi menționează aici
existența unui „castellum sau burgus” situat într-o vale, cu vizibile materiale de construcții pe suprafața sa, cât și
o concentrație mare de ceramică în jur, la care se adaugă turnurile de pe ambele părți ale văii.31 În acest caz au
fost descoperite și două inscripții, una fragmentară pe care se observă câteva litere,32 respectiv un altar dedicat
Dianei și lui Silvanus de către Publius Aelius Atilianus33, decurion al equites singulares trimis probabil pe limes la
Negrilești de guvernator34. Similaritatea amplasării acestui burgus cu cel de la Salva, adică la confluența a două
văi, (“Valea Mare” și „Valea Dumbrăviței”) pe o terasă, care controlează accesul în Imperiu, poate sugera folosirea strategică a unui spacing pattern în arhitectura frontierei, o repetabilitate în utilizarea văilor mai largi care
reprezintă rute ușoare de acces în teritoriul roman.35 Situația se apropie din punct de vedere al funcționalității
și al amplasamentului cu ceea ce întâlnim spre exemplu în Germania Superior, unde așa-numitele „gates” se
regăsesc în arhitectura frontierei situate în văi și defilee, locuri în care pătrunderea în Imperiu este așteptată.36
Foarte probabil ca aceste puncte să reprezinte în cazul sectorului de frontieră nordic al Daciei Porolissensis căi
de trecere supravegheate militar prin prezența turnurilor,37 situație adoptată foarte posibil în lipsa unei arhitecturi liniare.
Această structură poate de asemenea să fie folosită ca o bază de aprovizionare pentru turnurile situate pe dealurile din zonă. Putem astfel invoca opinia lui R. Bagnall cu privire la posturile de veghe, acele skopeloi de la Wadi
Hammamat (zonă minieră și punct strategic pe importanta rută comercială de la est de Nil) situate pe înălțimi
strategice unde un skopelarios stă de veghe38și transmite informații la baza (hydreumata) situată în vale sau pe un
platou situat la o altitudine redusă 39.
Datorită proximității burgus-ului de la Salva, cât și a celui de la Negrilești față de castrul auxiliar de la Ilișua/
Arcobadara, la care putem adăuga rezultatele obținute de S. Nemeti prin aplicarea metodei de analiză spațială
„poligoanele Thiessen”40, metodă geometrică care permite stabilirea centrului și limitele unui teritoriu, putem
afirma faptul că aceste burgi (cu focalizare pe cel de la Salva) fac parte din entitatea administrativă numită territorium Arcobadarense41. Metoda poligoanelor Thiessen funcționează în mare pe baza a două principii generale.
Primul postulează faptul că zona de constituire a unui poligon este formată din toate punctele apropiate centrului iar al doilea consideră că o metropolă domină toată zona vecină din punct de vedere geometric.42 După cum
remarca și E. Grant în studiul său privind teritorialitatea în antichitate, cât și F. Fulminante în studiul privind
aplicarea poligoanelor Thiessen pentru definirea teritorialității în Ager romanus antiquus, modelul poligoanelor
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Breeze, Dobson 2000, 40.
Whittaker 1994, 91, 121.
CIL III 3653.
Ferenczi 1973, 93-95.
Ferenczi 1973, 95; Text Ferenczi: E (?)…/…SATVR…/ …MILI….Propunere: [---e]t? Saur(-ius?; -io?;-nus?;-us?) [---] / [---]
mile[s]. Vezi CIL III 5351; CIL III 14 214; CIL V 7893; CIL XII 3790; CIL XIII 7659; OPEL IV, 53.
Finály 1911, 433; AÉ 1913, 54; TIR L 35, 52-53; Bărbulescu 1972, 205, nr.28; Ferenczi 1973, 95, nota 17; ILD 795; Text:
Dian(ae) et / Silvano / sacrum / P(ublius) Ael(ius) Atili/anus dec(urio) ex si/ng(ulari) co(n)s(ularis) / fecit.
Cupcea 2010, 390.
Trebuie subliniat faptul că aceste pucte de intrare în Imperiu sunt situate la aproximativ 10 km. nord față de castrul auxiliar de la Ilișua/Arcobadara/Arcobara.
Hodgson 2003, 186.
Vezi cercetările legate de punctele de intrare de pe limes-ul Raetic și cel al Germaniei Superior în Hodgson 2003, 183-188.
Maxfield 2005, 203-204.
Bagnall 1982, 125-128.
Nemeti 2014, 134, 140-141; vezi și Plate 17 pentru redarea grafică a pligoanelor.
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nu ia în calcul concepția ierarhică sau dominația politică generată de teritorialitate43. Metoda este una dintre puținele aplicabile în studiul delimitării granițelor provinciale, unde nu exista termini cunoscuți44.
În cazul burgus-ului de la Salva și a frontierei din această zonă, credem că intră în componența acestui territorium, atât pentru faptul că poligonul Thiessen aferent corespunde analizelor de vizibilitate întocmite pe acest
sector, densitatea așezărilor permite de asemenea susținerea acestui fapt, cât și proximitatea față de castrul auxiliar unde staționează ala I Tungrorum Frontoniana transferată la Arcobadara în timpul domniei lui Publius Aelius
Hadrianus45. Este mult mai logic să presupunem că aceste turnuri și burgi din fața castrului sunt direct administrate de trupa care staționează în el.
Pentru a face lumină însă în aceste puncte îndepărtat al Imperiului, este imperios necesară cercetarea arheologică a componentelor frontierei. Ideile enunțate în rândurile de mai sus nu au făcut decât să semnaleze anumite
aspecte ale unui segment de frontieră mai puțin cercetat și cunoscut. Prin înțelegerea particularităților putem înțelege întregul. Prin înțelegerea rolului jucat de aceste puncte cheie în organizarea frontierei putem înțelege mai
bine funcționalitatea acestui uriaș sistem de delimitare și integrare.
Concluzionăm în încheierea acestor puține rânduri prin a sublinia faptul că frontierele Daciei, din punct de
vedere al arhitecturii, nu pot fi considerate un organism unitar cu funcționare identică. Relieful diferit chiar și
în cadrul Daciei Porolissensis de pilda, a fost un factor crucial care a generat multiple soluții adaptate la terenul
dat, prin urmare, nu unitatea frontierei trebuie avută în vedere, ci particularitățile acesteia, diferite de la sector la
sector.
The north frontier of Dacia Porolissensis (I). Salva (Bistrița-Năsăud county)
(Abstract)
This papper deals with a less known frontiersector situated in the Northern part of Dacia Porolissensis, namely on the territory of Salva commune
and Năsăud city (Bistrița-Năsăud county). By rediscovering the constituent elements of this part of the Roman frontier, identified for the first time by
Transylvanian archaeologist, István Ferenczi, the author tries to understand how the frontier actually worked using GIS methods, but not only.
The observation made in the field, the analysis of the pottery and the post processing GIS methods showed that we deal here with a burgus-type
structure and Roman towers that represents a cross frontier point located on a strategic plateau for overseeing the transition between Roman Empire
and Barbaricum.
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Pl. 1. Poziția siturilor în cadrul frontierei Daciei Porolissensis.
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Pl. 2. Identificarea toponimelor pe un plan director de tragere

Pl. 3.a-b. Localizarea și ruinele turnurilor romane de pe Dealul „Belei” (a) și Dealul „Dumbravă”
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Pl. 4. Localizarea turnului roman „Roata lui Todoran” (dreapta și stânga) și a burgus-ului din locul numit „Cetăția”,
ambele fiind situate pe platoul „Sub Mocirlă”.
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Pl. 5. Extiderea ceramicii în jurul burgus-ului.46

Pl. 6. Tipuri de vase și tipuri ceramice de pe suprafața și din zona burgus-ului

46 Cartarea a fost execturată cu un GPS Garmin, marja de eroare variind între 1.50 -3 m.
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Pl. 7.a.b.c.d. Cumulative Viewshed Analyses. Burgus (a), „Roata lui Todoran” (b), Dealul „Belei” (c), Dealul „Dumbrava” (d).47

47 Analizele CVA au fost realizate în Global Mapper 15.2. Parametrii: Transmiter elevation-8 m. Receiver elevation 1.80

m. Radius-15 km.
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Pl. 8. Line of Sight analyses aplicate între toate punctele studiate.48

Pl. 9. Modelul de intervizibilitate redat pe un DTS SRTM 3D.49
48 Analizele LOS au fost realizate în Global Mapper 15.2. Parametrii: Transmiter elevation-8 m. Receiver elevation 8 m.
49 Digital Surface Model de tipul Shuttle Radar Topography Mission cu rezoluția de 3 arc/sec = 90 m., oferit de Global

Mapper 15.2.
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Considerații privind limes-ul roman
de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud.
Studiu de caz: sectorul Spermezeu-Perișor-Zagra-Salva-Năsăud
(Raport preliminar)
Ioan BÎCA
Radu ZĂGREANU

Cuvinte cheie: limes romanus, turn de observație roman, moștenire romană, geoarheologie, situri arheologice, turism cultural.
Keywords: limes romanus, roman border, roman wach tower, roman heritage, geoarchaeology, archaeologic site, cultural tourism.

Limes-ul roman (limes romanus) reprezintă frontiera fortificată a Imperiului Roman, desfășurată din nordul Marii Britanii (Limes Britannicus), prin Europa (Limes Germanicus, Limes Norici, Limes Pannonicus, Limes
Dacicus), până la Marea Neagră (Limes Moesiae) și mai departe spre Marea Roșie (Limes Arabicus) și Africa de
Nord (Limes Tripolitanus), până la coasta Atlantică, însumând peste 5.000 km (fig.1).

Fig. 1. Imperiul Roman și granițele sale
(Sursa: www.slideshare.netshaimaa93tomas-limesneu)

În ceea ce privește structura limes-ului, acesta se compunea din următoarele elemente: un drum pietruit sau
de pământ, un val de pământ (vallum) cu înălțimi de aproximativ 3 m și lățimi de 10-12 m, întărit cu palisade din
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lemn sau cu ziduri din piatră, turnuri de pază, fortificații de mici dimensiuni, castre cu garnizoane militare, așezări civile și structuri neromane (fig. 2). Suprafața ocupată de limes-ul roman era cuprinsă, în funcție de condițiile
naturale, între 15-40 km. Prin urmare, limesul reprezenta o interfață între teritoriile situate de o parte și de alta
a sa, a cărei complexitate era influențată de condițiile topografice (relief, unități acvatice, formațiuni vegetale),
climatice, economice (resurse, activități productive) și sociale (populațiile din apropierea graniței).

Fig. 2. Model al unui sector de limes
(Sursa: www.raybishophistory.co.uk/german-frontier-of-the-roman-empire/
a-landscape-of-history-and-romance/overview-of-the-limes-second-century-ad-2/)

Granița Provinciei Romane Dacia sau Limes Dacicus, era alcătuită din trei secțiuni: Limes Porolissensis, Limes
Alutanus și Limes Transalutanus. Secțiunea Limes Porolissensis, se întindea pe teritoriile actualelor județe Sălaj
(castrele Buciumi, Românași, Romita, Porolissum, Tihău), Cluj (castrele Bologa, Cășeiu-Samum), Bistrița-Năsăud
(castrele Arcobara-Ilișua, Livezile, Orheiul Bistriței) și Mureș (castrul Brâncovenești). În județul Bistrița-Năsăud limes-ul se desfășura pe aliniamentul Ciceu Corabia-Negrilești-Ciceu Poieni-Dobric-Sita Spermezeului-Perișor-Zagra-Salva-Năsăud-Livezile și Orheiul Bistriței (fig. 3).

Fig. 3. Limesul roman de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud

Studiul de față, elaborat în cadrul proiectului Valorificarea și promovarea limesului roman din județul Bistrița-Năsăud, se ocupă de segmentul Sita Spermezeului-Perișor-Zagra-Salva-Năsăud. Scopul proiectului, derulat
în perioada septembrie 2015-noiembrie 2015 sub formă de parteneriat între Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
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și Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a fost stabilirea traseului limes-ului roman,
identificarea, cartarea, inventarierea și evaluarea dovezilor privind moștenirea romană din acest sector, în vederea valorificării sale turistice.
În urma cercetărilor de teren efectuate cu studenții de la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, specializarea Geografia Turismului, s-au descoperit, localizat, măsurat, inventariat și evaluat
mai multe fundații de turnuri romane pe baza cărora s-a stabilit traseul graniței romane în sectorul cuprins între
valea Ilișua (Sita) și valea Someșului Mare (Năsăud) (fig. 4, tabelul 1).

Fig. 4. Limes-ul roman din județul Bistrița-Năsăud. Sectorul Spermezeu-Năsăud
Tabelul 1. Fișa de inventariere și evaluare sumară a siturilor arheologice
Nr. crt. Localitate
1

Sita

2

Perișor

3

Zagra

4

Salva

5

Năsăud

Denumire sit
Culmea Păltiniș
Corobană
Dealul Hotarelor
Vf. Zgău

Altitudine
Conținut
m
702
Fundație turn roman
Fundație turn roman
761
Fundație turn roman
759
Fundație turn roman

Grad
de conservare
Foarte bun
Bun
Bun
Foarte bun

Dosul Colnicului

680

Fundație turn roman Foarte bun

Dealul Bela

546

Fundație turn roman Bun

Dealul Miga

698

Fundație turn roman Bun

Dealul Cucului

735

Fundație turn roman Foarte bun

Acces
Drum agricol
Potecă
Potecă
Potecă
Potecă
Drum agricol
Potecă
Drum agricol
Drum agricol
Potecă
Drum agricol

Pentru inventarierea și evaluarea individuală a siturilor arheologice s-a întocmit o fișă mai detaliată, structurată după cum urmează:
A) Elemente geografice:
1. Denumire sit/obiectiv: drum, val de pământ, șanț, turn, burgus, castru;
2. Localizare geografică: unitate administrativă, unitate de relief;
3. Coordonate geografice: latitudine, longitudine;
4. Geologie: suportul petrografic;
5. Relief: culme, vârf, platou, versant;
6. Repere învecinate: văi, culmi, așezări, căi de comunicație.
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B) Elemente geoarheologice:
1. Forma obiectului arheologic: circulară, liniară, patrulateră;
2. Morfologia de amănunt: excavații, trepte, movile, șanțuri, incinte, suprafețe nivelate;
3. Dimensiuni: lungime, lățime, înălțime, adâncime;
4. Situația funciară a terenului: arabil, pășune, fâneață, pădure;
5. Intervenții antropice: nivelări, excavări, amenajări de drumuri, arătură, pășunat, exploatarea pădurii.
C) Elemente de evaluare:
1. Valoarea istorică: context, integritate, relevanță;
2. Valoarea estetică: vizibilitate, formă, încadrare în peisaj, puncte de belvedere;
3. Valoarea cultural-educativă: informații, aplicații, manifestări;
4. Valoarea turistică: căi de acces, integrarea în circuite turistice, promovare, amenajări (panouri informative,
indicatoare, marcaje), structuri de primire (pensiuni, cabane);
5. Valoarea economică: grad și modalități de valorificare turistică.
Sub aspect geografic, limesul roman din acest sector ocupă o regiune deluroasă (Dealurile Suplaiului, Dealurile Năsăudului), reprezentată prin culmi deluroase orientate N-S, cu altitudini cuprinse între 500-800 m, modelate pe conglomerate și gresii helvețiene (Stratele de Hida), energia de relief se situează între 250 m și 350 m, iar
pantele versanților înregistrează 200-350. Aceste culmi deluroase sunt despărțite de văi adânci, tributare Someșului Mare, cum ar fi: valea Ilișua, valea Perișorului, valea Țibleșului, valea Ideciului, valea Sălăuței, valea Podului,
valea Caselor și valea Gersei.
Fundațiile turnurile romane descoperite sunt amplasate pe culmi nivelate (Păltiniș, Dosu Colnicului, Dealul
Cucului) și pe vârfuri teșite (vf. Hotarelor, vf. Zgău, vf. Bela, vf. Dumbrava) aparținând Nivelului Superior de
Eroziune din Podișul Transilvaniei (pliocen inferior), care ofereau perspective asupra culoarelor de vale limitrofe
(valea Ilișua, valea Curtuiușului, valea Sălăuței, valea Someșului Mare) și a dealurilor situate spre nord, până la
contactul cu Munții Țibleșului și Munții Rodnei (fig. 5, 6).
Culmile au orientare E-V (Culmea Păltinișului), VNV-ESE (Culmea Hotarelor-Zgău, Dosu Colnicului) și
NNE-SSV (Dealul Bela, Dealul Dumbrava, Dealul Cucului), vârfurile dealurilor pe care sunt amplasate turnurile
romane se înscriu pe un aliniament vizibil, orientat, în general, V-E (fig. 9), iar distanța dintre turnuri variază
între 600-800 m (vf. Hotarelor-vf. Zgău-Dosul Colnicului) și 2-4 km (Culmea Păltiniș-Vf. Hotarelor, Dealul Bela-Dealul Miga-Dealul Cucului).

Fig. 5. Contextul geomorfologic în care se încadrează limesul roman din județul Bistrița-Năsăud. Sectorul Ilișua-Zagra
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Fig. 6. Profil geomorfologice pe limes-ul roman din județul Bistrița-Năsăud-sectorul Sita-Zagra

Din perspectivă geoarheologică, fundațiile de turnuri romane descoperite au aspectul unor valuri circulare
din pământ și rocă autohtonă fasonată (conglomerate, gresii), cu înălțimi de 1-3 m și diametre de 13-15 m, în interiorul cărora se află o incintă circulară (Culmea Păltiniș, Dosul Colnicului, Dealul Cucului), ovală (Dealul Miga)
sau neregulată (Dealul Hotarelor, vf. Zgău) cu adâncimi de 1-2 m și diametre de 4-6 m (fig. 7).

Fig. 7. Vedere asupra fundației turnului roman de pe Culmea Păltinișului de la Sita Spermezeului

Aceste structuri sunt foarte vizibile, acolo unde vegetația care le acoperă este ierboasă (Culmea Păltinișului,
Dealul Miga, Dealul Cucului), și ascunse în locurile unde sunt mascate de vegetație arbustivă sau arborescentă
(Dealul Hotarelor, vf. Zgău, Dosul Colnicului). În toate cazurile, poziționarea acestor structuri oferă perspective
largi (3600) asupra regiunilor înconjurătoare, reprezentate de culmi deluroase, areale montane (Țibleș, Rodnei) și
văi (Ilișua, Curtuiuș, Zagra, Sălăuța, Someșul Mare,Gersa).
Privind retrospectiv, dovezile arheologice descoperite arată că în stabilirea graniței topografii romani au ținut
cont de configurația reliefului din acest sector al provinciei Dacia Porolissensis, amplasând turnurile de observație pe cele mai mari și mai accesibile înălțimi (culmi, platouri, vârfuri), pentru a avea perspective asupra regiunilor înconjurătoare și în special asupra regiunilor nordice (Barbaricum). Între aceste turnuri de observație existau drumuri pietruite sau de pământ, ale căror urme se mai păstrează pe alocuri (Ciceu Corabia, Ciceu Poieni,
Culmea Păltinișului). Turnurile de observație din acest sector erau coordonate militar și administrativ de castrul
situat la Ilișua, aflat la distanță de 14-16 km.
Dintre caracteristicile limesului roman din județul Bistrița-Năsăud amintim următoarele:
₋ ocupă o zonă deluroasă, reprezentată de Dealurile Someșului Mare (Dealurile Ciceului, Dealurile Suplaiului, Dealurile Năsăudului) și Dealurile Bistriței, modelate pe formațiuni sedimentare miocene (conglomerate, gresii, argile marnoase helvețiene), formațiuni vulcanice (riodacite badeniene/pannoniene);
₋ relieful de amănunt este constituit din culmi prelungi nivelate policiclic, marcate de sectoare relativ plane, înșeuări și vârfuri (teșite, rotunjite), masive vulcanice (Măgura Ciceului), versanți domoli, văi largi și
adânci, bazinete de eroziune în care s-au cuibărit așezări (Negrilești, Breaza, Ciceu Poieni);
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₋ formațiunile vegetale sunt alcătuite din păduri de foioase (stejar, carpen, fag), pășuni și fânețe de deal.
₋ valoarea turistică și agrementală este subliniată prin: peisajul de dealuri înalte, climat sedativ ușor tonic-stimulativ, alternanța pădurilor cu fânețele, prezența reliefului de eroziune: vârfuri, abrupturi, concrețiuni grezoase (ex. Ciceu Poieni), microcanioane (ex. Ciceu Poieni), formațiuni stâncoase (ex. Ciceu Poieni,
Ciceu Corabia etc.).
Sub aspect practic, moștenirea romană din județul Bistrița-Năsăud poate face obiectul unor strategii de valorificare și promovare turistică, fapt care ar presupune următoarele etape:
₋ delimitare și evidențiere spațială;
₋ stabilirea unor căi de acces (poteci, drumuri);
₋ semnalizare (panouri informative, indicatoare, marcaje);
₋ reconstituirea turnurilor romane de observație;
₋ promovarea elementelor și a localităților înconjurătoare ca obiective de interes pentru turismul cultural-istoric, de recreere și aventură (pliante, hărți, clipuri);
₋ efectuarea unor demersuri pentru includerea limes-ului roman de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud
într-un posibil arheoparc turistic;
₋ schițarea unor trasee tematice;
₋ stabilirea unor activități de valorificare cultural-educativă a siturilor arheologice (vizite, excursii, concursuri, manifestări) și agrementală (drumeția, cicloturismul, călăria, plimbările cu atelajul, prelevarea plantelor medicinale, agrement de aventură și anduranță, turismul cultural și arheologic).
Actorii implicați în acest proiect de valorificare turistică a limesului roman din cadrul județului Bistrița-Năsăud ar putea fi: Ministerul Culturii, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, primăriile comunelor care se suprapun
pe limes, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, instituțiile de învățământ (școli, licee, universități), organizațiile de
turism și organizațiile nonguvernamentale (cluburi de turism).
De asemenea, un rol important în desfășurarea diferitelor activități strategice l-ar putea avea studenții care au
participat la acest proiect și care cunosc, într-o anumită măsură, problematica limesului din județul Bistrița-Năsăud și potențialul său atractiv

Considerations on the Roman limes in the county of Bistrița-Năsăud.
Study case: Spermezeu–Perișor–Zagra–Salva–Năsăud segment (Preliminary Report)
(Abstract)
The Roman frontier from Bistrița-Năsăud County is part of Limes Porolissensis segment and runs the route Ciceu Corabia-Negrileşti Ciceu
Poieni-Dobric-Spermezeu-Zagra-Salva-Năsăud-Livezile-Orheiul Bistriței.Within its frame specific elements were identified, represented by roman
roads, observation towers, burgusi and castra. In terms of geography, this sector of limes occupies a hilly area, represented by Someșul Mare Hills
(Ciceului Hills, Suplaiului Hills, Năsăud Hills) and Bistrița Hills, modeled on Miocene sedimentary rocks (conglomerates, sandstones, clay), volcanic
formations (badenian / pannonian rhyodacites), the detailed landforms consists of polycyclic leveled ridges, marked with relatively flat sectors, saddles and peaks (blunt, rounded), volcanic massives (Măgura Ciceului), slowly slopes, broad and deep valleys, erosional basins there were nesting
settlements (Negrileşti, Breaza, Ciceu Poieni) and vegetation made up of deciduous (Quercus, Carpinus, Fagus), hilly pastures and meadows.The
tourist value of roman limes from Bistrița-Năsăud County is highlighted by: the landscape of high hills, sedative and tonic-stimulating climate, the alternation of forests with grasslands, the presence of erosional landforms: peaks, steep, sandstone boulders etc. (ex. Ciceu Poieni) microcanyons (ex.
Ciceu Poieni), rocky formations (ex. Ciceu Poieni, Ciceu Corabia etc.).This study is focused on the roman limes between Ilişua Valley (Spermezeu)
and Someșul Mare Valley (Năsăud) and aimed: the identification, inventory and assessment of specific elements of roman heritage and the planning
of some strategies for tourist valorization of the archaeological sites.Therefore, if was identified few roman towers foundations on the Păltiniș Ridge,
Hotarelor Hill, Zgău Peak, Dosul Colnicului Hill, Bela Hill, Miga Hill (Dumbrava) and Cucului Hill in a very good conservation stage, which allows tracing precisely the route that the roman limes followed in the north-eastern part of Bistrița-Năsăud County.
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Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilișua
Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: castru roman, ceramică, aculturație, populație locală.
Mots clée: camp romain, céramique, acculturation, indigènes.

Ceramica provenind din castrul roman de la Ilișua, similar celui aflat în alte castre din provincie, oferă o gamă
foarte variată de categorii, forme și tipuri ceramice, mare parte produse în atelierele locale1. Cantitatea impresionantă de ceramică recoltată ne determină la o prezentare graduală a materialului, cu evidențierea particularităților reflectate de tipologia, evoluția și caracteristicile materialului tegular. Am optat în acest caz la inventarierea
și catalogarea ceramicii lucrate cu mâna, doar semnalată anterior2, cu unele observații stratigrafice și încadrări
cronologice precipitate3.
Alături de ceramica de factură romană, predominantă, ceramica autohtonă, de tradiție dacică, a atras atenția
prin semnificația ei culturală și istorică, ca una din dovezile cele mai expresive a prezenței populației dacice în
provincia romană4, prezentă în castre, așezări rurale, orașe, cimitire5. Acestei categorii ceramice i-au fost dedicate
numeroase studii care fie că analizează loturile de vase lucrate cu mâna în ansamblului ceramicii dintr-o stațiune6
sau tratează în mod particular ceramica din această categorie în studii speciale, care prelucrează materialul provenit de pe un sit7 sau la scara provinciei8. Nu lipsesc nici lucrările de sinteză care valorifică rezultatele cercetărilor prin repertorierea descoperirilor, înregistrarea formelor ceramice, descrierea contextului din care provin cu
succinte clasificări și încadrări cronologice.
Deocamdată, denumirea sub care este înregistrată acestă categorie ceramică continuă să rămână neuniformă:
„ceramică dacică”, „ceramică de factură dacică”, „ceramică autohtonă de epocă romană”, „ceramică de tradiție
Latène”, „ceramică lucrată cu mâna”, „ceramică provincială lucrată cu mâna în manieră dacică”, în funcție de
tipologia abordată, a formelor, filiației sau tehnologiei de producție. Socotim ca mai adecvată cea referitoare la
tehnica modelării pentru a evita atribuirile ab initio și resticționarea ceramicii de tradiție locală exclusiv la vasele
lucrate cu mâna, fiind de descifrat și alte forme ceramice preluate sau transmise din repertoriul olăriei locale.
Prezența ceramicii lucrate cu mâna în aproape toate castrele a fost explicată, de către unii autori, prin utilizarea localnicilor la construirea și întreținerea castrelor sau prin recrutări de daci în trupele din provincie9. O altă
ipoteză are în vedere prezența populației autohtone în vecinătatea castrelor, ceramica cu mâna fiind considerată
„produsul exclusiv al industriei sătești, eminamente casnice, fiind făcută de meșteri locali”10. Și în Dacia, ca în
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alte provincii romane11, ceramica romană coexistă alături de cea indigenă. Cea din urmă este moștenită de la un
artizanat domestic, de tradiție Latène, care servește necesitățile olăriei culinare. Pusă pe seama conservatorismului12 sau având, pentru unele tipuri, și o semnificație cultică, ceramica cu mâna a fost utilizată atât în lumea rural
cât și în castre sau în centrele urbane ale provinciei într-un raport care se situează undeva în jur de 5%-10%13. La
Porolissum în complexul de la Vama romană ponderea ceramicii lucrate cu mâna reprezintă aproximativ 3%14.
La Napoca ceramica lucrată cu mâna apare doar în nivelele timpurii, din prima jumătate a secolului al II-lea, cu
o pondere de 20-30% din inventarul ceramic15, pentru ca ulterior să fie în uz doar produse ale atelierelor romane.
Un fenomen similar se poate constata și în alte provincii, în Galia această categorie ceramică dispare din majoritatea regiunilor după perioada Augustus-Tiberius16, în vreme ce în zonele periferice ceramica lucrată cu mâna rămâne o componentă semnificativă în cadrul olăriei de uz comun17. Persistența ceramicii lucrate cu mâna a primit
explicații diverse, dar care atestă prezența unor comunități indigene care utilizează în mod rațional resursele și
rămân atașate unor tehnologii tradiționale. În general se consideră că erau produse în mediul casnic, în cuptoare
simple și nu în officinae militare sau urbane18. Lipsește deocamdată o analiză statistică și pentru alte complexe
arheologice, dar aceste repere formează un eșantion concludent, care poate oscila de la o perioadă la alta, în funcție de tipul de habitat și activitatea atelierelor care aprovizionau piața. În castru de la Ilișua ceramica lucrată cu
mâna se situează oarecum în aceeași scală, apreciere bazată doar pe analiza unor eșantioane.
La Ilișua, ceramica lucrată cu mâna este prezentă în toate fazele castrului, cantitativ ponderea acesteia diferă
de la o perioadă la alta de aproximativ 13% în prima fază, 50% în faza a II-a și cca. 37% în ultima fază de locuire
în castru. După cum s-a constatat19, aceste analize cantitative nu au o relevanță deosebită, fazele la care se raportează acoperind intervale temporare diferite. În general, în toate castrele în care s-au făcut cercetări, vase de
factură locală sunt găsite în toate nivelele de locuire, chiar dacă în unele cazuri cu preponderență într-o fază mai
timpurie sau mai târzie20.
Ceramica lucrată cu mâna apare cam peste tot în castru, cu o concentrare în barăci, unde erau folosite la prepararea hranei, de unde provin de altfel și majoritatea vaselor întregi, păstrate în stratul de cenușă albicioasă din
jurul vetrelor.
Pasta din care au fost confecționate vasele este, în general, o pastă nisipoasă cu fire de mică și cioburi pisate
în compoziție, care dau vaselor un aspect zgrunțuros. Există însă și exemplare cu suprafața acoperită cu angobă
care conferă vaselor o mai bună izolare și un aspect mai îngrijit. Nu lipsesc din această categorie vasele în a căror
pastă s-a utilizat ca degresant și calcarul sau roca locală. Majoritatea exemplarelor analizate sunt lucrate dintr-o
pastă compactă, arse la temperaturi mai scăzute, din această cauză miezul primește nuanțe negricioase. Pereții au
grosimi cuprinse între 7 și 10 mm, arși oxidant, culoarea variind de la cărămiziu, la brun-cărămiziu și brun-negricios. Fragmentele negre sau negru-cenușiu sunt rare. Multe din vase au suprafața interioară acoperită de arsură
datorită faptului că erau folosite la gătit, fiind multă vreme în contact cu focul. Este unul dintre motivele comercializării și utilizării acestora pe toată durata staționării trupei în castru, pereții vaselor asigurând o bună rezistență
la șocurile termice.
Ceramica de uz comun constituie un produs de necesitate curentă, adaptată unor funcții precise, care nu pot
fi ignorate sunt puțin supuse modei și de aceea evoluția formelor este foarte lentă. Din punct de vedere tipologic,
materialul în discuție se compune aproape exclusiv din oale-borcan și cești de tip dacic. În funcție forma corpului
pot fi stabilite mai multe subtipuri care se regăsesc în repertoriul ceramicii dacice din perioada preromană21.
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mâna reprezintă cca 9% din inventarul ceramic (Cupșa 2010, 766, 780). Un fenomen similar se constată și pentru alte regiuni ale Imperiului. La Cartagina proporția ceramicii lucrate cu mâna este de 5 – 10% din totalul ceramicii de bucătărie (cf.
I. Opriș 2003, 107).
Gudea 1996, 56.
Rusu-Bolindeț, Cociș 2005, 150, 152; Rusu-Bolindeț 2007, 117.
Réchin 2015, 67
Réchin, Izquerdo 1996; Joly, Séguier 2015; Trescarte 2013.
Réchin 2015, 79.
Marcu, Țentea 1997, 236.
Gudea, Moțu 1988, 234; Marcu, Țentea 1997, 128.
Glodariu 1981.
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Oala reprezintă categoria cea mai frecventă din repertoriul ceramicii lucrate cu mâna, cu numeroase variante.
În funcție de forma lor, oalele pot fi bitronconice, cu corp globular, în formă de pară, cilindrice, sau tronconice.
Nefiind produse de serie aspectul formal cunoaște o mare diversitate tipologică în funcție de înclinația buzei,
forma corpului și modul de tratare a pereților. Cele mai multe aparțin tipului de oală-borcan cu corpul arcuit și
buza mai mult sau mai puțin evazată, fundul drept și îngust, uneori cu o talpă care să dea stabilitate vasului (nr.
16, 81, 106).
a. Oale-borcan cu buza puternic răsfrantă, evazată oblic, cu muchia rotunjită sau retezată, umerii ușor arcuiți, corpul zvelt, fundul drept, egal sau puțin mai îngust decât gura vasului (nr. 10, 25, 47, 64);
b. Oale cu corp bitronconic, gura largă, buza evazată cu muchia rotunjită sau tăiată oblic (nr. 2, 4, 83, 84);
c. Oale cu corpul zvelt, aproape cilindric, buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită, diametrul fundului aproximativ egal cu cel al gurii vasului (nr. 87, 90). Unele au dispuse pe pântec brâuri în relief cu aspect de
șnur, frecvente în olăria dacică clasică (nr. 10, 91)
d. Oale cu buza înaltă, răsfrântă, corpul arcuit cu pântecul în jumătatea inferioară (nr. 82, 86);
e. Oale cu diametrul maxim în zona mediană, buza scurtă și rotunjită, puternic evazată, gâtul marcat, fund
drept, mai îngust decât diametrul gurii (nr. 60, 85, 89);
f. Vase globulare cu buza scurtă și evazată, gâtul scurt, umerii puternic arcuiți, corpul scurt, fundul îngust,
tăiat drept (nr. 24, 28, 42, 68);
g. Vase cu pereții tronconici, gura largă, buza dreaptă, subțiată sau ușor evazată, fundul îngust (nr. 11-12);
h. Vase scunde cu corp globular sau semisferic, în formă de bol, decorate pe pântec cu brâuri în relief (nr. 9,
53) prezente doar în faza castrului mic de pământ, din primele decenii ale secolului al II-lea.
Ceașca dacică este prezentă în toate fazele castrului prin exemplare întregi sau doar prin fragmente din corpul
ori fundul vaselor. Se cunosc atât exemplare cu o toartă cât și, cele mai frecvente, fără toartă, caracterizate prin
fundul îngust, plat, corp tronconic sau cu pereții arcuiți, gura largă cu buza mai mult sau mai puțin răsfrântă.
Primul tip este exemplificat printr-un număr de cinci exemplare (nr. 16, 96, 99, 100) care au toarta prinsă sub
buză și aproape de fundul vasului. O atenție particulară merită exemplarul care are incizată în pasta crudă litera
F, sugerând însușirea de către olar a scrierii latine. Fiind o formă emblematică pentru civilizația dacică acest tip
de cățuie atestă prezența localnicilor22.
Tipul de ceașcă fără toartă, de formă tronconică, cu fundul îngust și gura largă (nr. 93-95, 98, 102-103) se întâlnește în toate fazele de locuire din castru. Această variantă a ceștii dacice este atestată anterior cuceririi romane23
la Brad24 , Poian25, Slimnic26, se perpetuează pe parcursul secolelor II – IV atât în provincie cât și în zonele limitrofe27. Unele exemplare puteau să fie utilizate drept capace și să nu aparțină tipului de cățuie pentru iluminat.
Nici unul din exemplare nu era decorat, la Ilișua nefiind prezent tipul de cățuie cu alveole la bază. Fragmentul de
vas pe care l-am inclus în categoria ceștilor cu picior (nr. 101) semnalate în câteva așezări din afara provinciei, la
Nușfalău28, Timișoara -Freidorf29, cești oarecum asemănătoare fiind și în castrul de la Gilău30, dar piesa poate fi și
un fragment de capac cu buton, piese similare fiind înregistrate de asemenea la Gilău31.
Ornamentica ceramicii lucrate cu mâna din castrul de la Ilișua este destul de variată atât prin modul de execuție și dispunere pe suprafața vaselor, cât și prin numărul mare de motive decorative simple sau combinate.
Se întâlnesc atât ornamente incizate cât și cele în relief sau adâncite. Decorul incizat este înregistrat pe gâtul sau
umerii unor recipiente sub forma unor linii (nr. 14, 70) sau benzi de linii în val (nr. 74) ornament consemnat și

22 Negru 1998; Marcu, Țentea 2000, 77; Negru 2003, 47sqq; Rusu-Bolindaț 2007, 85. Acest tip de vas este inclus categoria opa-

ițelor sau considerat ca recipient cu rol cultic cf. Diaconescu 2004, 136; Bogdan-Cătăniciu 2007, 107.

23 Acest tip de ceașcă apare în sec. I a. Chr. încât pare mai greu de acceptat preluarea acestei forme din mediul sarmat (Mar24
25
26
27
28
29
30
31

cu, Țentea 2000, 69, 72).
V. Ursachi 1995, 163, pl. 73/1-26.
Crișan2000,123, pl. 46.
Glodariu 1981, pl. 40/5.
Marcu, Țentea 2000, 80 – 81 fig. 3; Negru 2003, fig. 10 cu harta descoperirilor; Harhoiu, Baltag 2006, 236 – 238, fig. 458.
Matei 1980, pl. 29/9.
Benea 1997, fig. 52/2.
Marcu-Țentea 2000, pl. XIV/6.
Marcu-Țentea 2000, 238, pl. X/2-4.
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în decorul unor vase lucrate cu mâna de la Porolissum32 sau Napoca33, dar și prin benzi de linii verticale aplicate
pe umerii recipientelor (nr. 61). Decorul combinat format dintr-o linie în val sub care a fost aplicată o bandă de
alveole adâncite (nr. 70) sau șiruri de alveole încadrate de linii drepte orizontale (nr. 2). Câteva exemplare au un
decor format din șiruri de alveole adâncite dispuse pe umerii sau pântecul vasului (nr. 34, 83, 86), dar sunt și vase
decorate cu alveole pe buză.
Decorul în relief este prezent prin brâuri aplicate pe diametrul maxim sau pe umerii oalelor. Acestea sunt
ilustrate prin brâuri în formă de șnur (nr. 91), brâie crestate (nr. 72-73) sau brâie cu alveole (nr. 62, 69, 71) aplicate
pe pântecul vaselor sau în combinație cu alte motive: decor în formă de brăduț incizat pe umerii recipientului
(nr. 10), șir de alveole unghiulare pe gâtul vasului, desupra brâului în relief, brâu în relief pe pântecul vasului
și brâu alveolar pe buză (nr. 60, 72). Un decor mai elaborat format dintr-un brâu în relief aplicat pe pântecul
vasului, continuat de șiruri de brâie verticale pe umerii vasului este prezent pe un singur vas (nr. 67). Un decor
asemănător, dar realizat prin impresiuni adâncite este ilustrat de vasul nr. 86. Butonii mici rotunzi sau ovoidali
aplicați sub buza sau pe umerii vasului (nr. 58-59, 63, 66) și butonii cu alveolă centrală (nr. 68) ori șiruri de butoni
cu alveole (nr.1, 81) fac parte din registrul decorativ întâlnit și în decorul ceramicii cu mâna din alte castre sau
așezări contemporane34.
Pe fundul a două cești dacice au fost incizate semne cruciforme care pot fi interpretate ca posibile simboluri
creștine, vase cu astfel de incizii fiind cunoscute și în alte locuri din provincie: Micia, Porolissum, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Locusteni35, Gornea36 dar și în alte provincii ale Imperiului37.
Catalogul descoperirilor
1. Oală-borcan.; fragment de buză și corp cu buza răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită, corpul globular, pe
umeri decor sub formă de butoni alveolați; pastă cărămiziu-maronie cu nisip, cioburi pisate și mică în compoziție; d.g. =17 cm, d.m. = 22 cm. Castru, baraca V, S3/1994, carou 25, -70 cm, faza castrului mare de pământ,
MB inv. 24416.
2. Oală-borcan ; fragment de buză și corp, buza răsfrântă spre exterior, buza tăiată oblic, gâtul bine marcat, umerii prelinși decorați cu linii orizontale incizate în alternanță cu șiruri de alveole; pastă cenușiu-neagră cu nuanțe de brun, cu nisip și mică în compoziție d.g. = 18 cm, d.m. = 23 cm. Castru, baraca II, S 29, carou 18, -70 cm,
pe vatra barăcii din faza a doua a castrului. MB inv. 24434.
3. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului; buza oblică cu muchia rotunjită, umărul marcat de înclinarea buzei, pastă cărămizie zgrunțuroasă cu nisip în compoziție; d.g. = 10,5 cm. Castru, S8, carou 90, -45 cm,
nivelul castrului de piatră.
4. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită, umerii bine
marcați; pastă zgrunțuroasă cu nisip și mică în compoziție, suprafața cărămizie cu urme de ardere pe suprafața pereților; d.g. = 12 cm. Castru, retentura dextra, S8, carou 90, -50 cm; nivelul castrului de zid.
5. Oală-borcan; fragment din buza și peretele vasului, buza răsfrântă tăiată oblic, umerii marcați; pastă neagră-cenușos cu nisip, cioburi pisate și mică în compoziție, d.g. = 14,3 cm. Castru, retentura dextra, S8, carou
129, -150 cm, din nivelul castrului mic.
6. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului, buza oblică cu muchia rotunjită, pereții prelinși; pastă
brun-negricioasă la exterior și brun-cărămiziu la interior, din pastă cu cioburi pisate și nisip în compoziție,
d.g. = 14 cm; castru, S1/1995, carou 7, -110 cm; nivelul castrului mic.
7. Oală-borcan, de tip sac; fragment din buza și corpul vasului; buza înaltă, evazată oblic cu muchia rotunjită,
umerii prelinși corp înalt; pastă cărămiziu-brun, cu cuarț și nisip în compoziție, d.g.=14,5 cm. Castru, S1/1995,
carou 7, -110 cm.

32 Gudea1989, 502, pl. XCV/3,8.
33 Rusu-Bolindeț 2007, 84, pl. XVII/34, XIX/53; XX/76.
34 Gudea, Moțu 1988, 233; Negru 2003, fig. 20-21; Rusu-Bolindeț 2007, 110; Bădescu 2011,pl. 11, 14.

35 N. Gudea, semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâ-

riate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantineană, în Christiana minora, Cluj-Napoca 2011, 188-201,.

36 Gornea. Așezări din epoca romană și romană târzie, Cluj-Napoca, 1977, 30, fig. 14/8.
37 N. Gudea, Descoperiri creștine timpurii (până la 313 P.Chr.) în provinciile romane din jurul Daciilor. Contribuții la istoria

creștinismului timpuriu (preconstantineană), în Christiana minora, 296-368.
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8. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului, buza răsfrântă oblic cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
înclinarea buzei; pastă brun –negricioasă cu nisip, mică și cioburi pisate în compoziție, pereții neglijent modelați, d.g. = 12 cm; sector cuptoare, S3, carou 17, -60 cm.
9. Vas globular; fragment din corpul și fundul vasului; fund drept, corp arcuit; decorat pe pântec cu un șir de
alveole; pastă roșcat-negricioasă, compactă cu nisip și cuarț în compoziție, d.f. = 4 cm; castru, preaetorium,
-140 cm; primul nivel al castrului.
10. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită, umerii puțin arcuiți, vas de tip „sac”; brâu în relief decorat cu crestături oblice pe pântec și incizii în formă de brăduț încadrat
de linii verticale pe umerii vasului, d.g = 14 cm; castru, baraca II, nivelul castrului de zid.
11. Oală de tip sac, buza scurtă răsfrântă, cu muchia rotunjită, corp tronconic, fundul îngust, pastă cărămizie cu
nisip și calcar în compoziție; H = 12,5 cm, d.g. = 10,5 cm, d.f. = 5,2 cm. Castru, baraca II, -30 cm; faza castrului
de zid.
12. Oală fragmentară, cu buza scurtă, verticală, cu muchia subțiată și rotunjită, pereții corpului puțin arcuiți; pastă brun –negricioasă la exterior și brun-cărămizie la interior, cu nisip, mică și cioburi pisate în compoziție, d.g.
= 13,6 cm, d.m. = 15,4 cm; castru, pretentura dextra, 1995, baraca III, -80 cm, în nivelul castrului mare de lemn.
13. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului, buza răsfrântă cu muchia tăiată oblic, umerii prelinși; pastă
brun cărămizie, cenușiu-negricios la exterior, d.g. = 15 cm, castru, praetentura dextra suprafața 4/1995, carou
24, -80 cm, nivelul castrului mare.
14. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului, buza răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, corp bitronconic, pe umeri o linie în val incizată; pastă brun -cărămizie cu nisip și cuarț în compoziție, d.g. = 15 cm;
castru baraca III, nivelul castrului mare de piatră.
15. Fund și peret vas; pastă brun-negricioasă cu nisip și resturi vegetale în compoziție; castru, baraca V, -70 cm,
nivelul II al barăcii.
16. Vas fragmentar, se păstrează jumătatea inferioară a unui recipient cu fundul îngust și corp tronconic; pastă
brun-neagră cu resturi vegetale și cuarț în compoziție, d.f. = 5,6 cm. Castru, baraca IV, -90 cm, nivelul castrului
de zid.
17. Fund vas; pastă maroniu-roșcată, cu nisip și cioburi pisate în compoziție, d.f. = 6,4cm. Castru, baraca II, suprafața 2/1991, carou 9, -100 cm.; nivelul castrului mare de pământ.
18. Oală fragmentară; se păstrează jumătatea inferioară a vasului; fund îngust, cu talpă, corp puternic arcuit; pastă cărămizie la exterior și brun-negricioasă la interior, cu nisip și pietricele în compoziție, d.f. = 9,2 cm; castru,
baraca V, suprafața 2/1995, carou 14 , -35 cm; nivelul castrului de zid.
19. Oală fragmentară, lipsă gura vasului, fund îngust, pereții puternic evazați, d.f. = 8 cm; castru, pretentura sinistra, S 9/1982, carou 53, -70 cm.
20. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, gâtul scurt;
pastă compactă, cărămizie pe suprafața exterioară și brun-negricioasă la interior, cu nisip și resturi organice în
compoziție, d.g. = 18 cm. Castru, S9/1982, carou 28, -70 cm, nivelul II.
21. Oală-borcan, fragmentară, se păstrează parte din buza și peretele vasului; buza înaltă ușor înclinată spre exterior, cu muchia rotunjită, subțiată; pastă cărămizie interior și cenușiu-negricioasă la exterior, cu nisip și fire de
mică în compoziție, d. g. = 14 cm; castru, baraca V, -95 cm, nivelul II.
22. Oală-borcan, fragmentară, se păstrează parte din buza și peretele vasului; buza ușor înclinată spre exterior cu
muchia rotunjită, corp bitronconic, d.g. = 14,6 cm, castru, S1/1995, carou 12, baraca V, -100 cm, nivelul castrului mare de pământ.
23. Oală-borcan; fragmentară, se păstrează parte din buza și peretele vasului de tip sac; buza scurtă evazată spre
exterior, muchia rotunjită, gâtul scurt, pastă brun-negricioasă la exterior și cărămizie la interior, cu nisip și
mică în compoziție, d.g. = 12,4 cm; castru baraca V, S2/1995, carou 11, -100 cm, nivelul II.
24. Oală-borcan, fragmentară; se păstrează parte din buza și peretele vasului; buza evazată spre exterior, subțiată,
cu muchia rotunjită, gâtul scurt, corp globular, pastă brun-negricioasă cu particule de cuarț și cioburi pisate
în compoziție, d.g. = 11 cm, d.m. = 13,5 cm; castru, baraca V, S2/1995, carou 33, -30 cm; faza castrului de zid.
25. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită, umerii prelinşi; pastă zgrunțuroasă cu nisip,cioburi pisate și mică în compoziție, suprafața cărămizie cu urme de ardere
pe suprafața pereților; d.g. = 15,3 cm; castru, pretentura sinistra, baraca V, carou 7, -70 cm.
26. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită, gâtul scurt,
corp globular; pastă brun negricioasă cu nisip şi mică în compoziţie, d.g.= 12,4 cm; castru, baraca II, nivelul
castrului mare.
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27. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită; pastă brun
negricioasă, zgrunţuroasă, cu nisip, calcar şi mică în compoziţie, d.g. = 14,2 cm; castru, baraca II, -100 cm, nivelul castrului mare de pământ.
28. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, muchia rotunjită, gâtul scurt, corp
globular; pastă brun negricioasă cu nisip, cioburi pisate şi mică în compoziţie, d. g. = 12,4 cm, castru, S8/1980,
carou 16, -40 cm, nivelul III al castrului.
29. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior, muchia tăiată oblic , gâtul
scurt, corp globular; pastă cenuşiu-negricioasă la exterior şi brun-cărămiziu la interior, cu nisip, resturi vegetale şi mică în compoziţie, d.g. 24 cm, d.m. 25,6 cm; castru, praetorium, S 34, carou 13, -160 cm, nivelul castrului mic.
30. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; gura largă cu buza uşor evazată, muchia rotunjită, gâtul
scurt, corp globular; pastă brun-maronie la exterior şi cărămizie la interior, cu nisip, cioburi pisate şi mică în
compoziţie, suprafaţa cu angobă, d. g. = 14,5 cm; castru, praetentura sinistra, S1/1995, carou 45, -110 cm, baraca V, nivelul castrului mare de pământ.
31. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, muchia rotunjită, umerii arcuiți; pastă maroniu-negricioasă, cu nisip, șamot și resturi vegetale în compoziție, d.g. = 16 cm; castru, praetorium, S
34/1989, carou 12, -160 cm, nivelul castrului mic.
32. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, muchia rotunjită, gâtul marcat, corp
bitronconic, tip sac; brun-cărămiziu, pastă cu nisip şi mică în compoziţie, d.g. 12,6 cm; castru, baraca V, -70
cm.
33. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, muchia rotunjită; pastă maroniu-cărămizie cu nisip şi mică în compoziţie, d.g. 14 cm; castru praetentura sinistra, baraca V, suprafaţa 3/1995, carou
4, -70 cm.
34. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza scurtă, evazată, cu muchia rotunjită, umărul marcat
de înclinarea buzei, pastă zgrunțuroasă cu nisip şi mică în compoziție, arsă negru-cenuşos, decor sub forma
unui şir de alveole pe pântecul vasului; d.g. = 15,6 cm. Castru, baraca V, suprafaţa 4, 1995, carou 21, -70 cm.
35. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă oblic cu muchia rotunjită, umărul marcat de
înclinarea buzei, pastă brun-cărămizie cu urme de arsură în partea superioară, zgrunțuroasă cu nisip și mică
în compoziție; d.g. = 13,8 cm, d.m. = 17 cm; Castru, baraca I, -110 cm, nivelul castrului mare de pământ.
36. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia tăiată drept; pastă
cărămizie, cu nisip, calcar şi mică în compoziţie, d.g. 14,6 cm; castru, praetentura sinistra, baraca V, suprafaţa
2/1995, carou 14, -35 cm.
37. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, gâtul marcat de răsfrângerea buzei, corp bitronconic; pastă cărămizie, miezul negru, cu nisip în compoziţie, d.g. = 22,6
cm; castru, praetorium, încăperea a, -85 cm.
38. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită; brun-negricioasă, cu nisip în compoziţie, d.g. 14 cm; castru, baraca II, -90 cm.
39. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza evazată oblic cu muchia teșită, pereții prelinși; pastă
brun-negricioasă la exterior și brun-cărămiziu la interior, din pastă cu nisip și mică în compoziție, d.g. = 16,4
cm; castru, S3/1995, carou 11, -90 cm, nivelul castrului mare de pământ.
40. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, gâtul marcat de răsfrângerea buzei, corp bitronconic; pastă maroniu-negricioasă, cu nisip și cioburi pisate în compoziţie, d.g. = 14,6 cm; castru, baraca II , S3/1991, -80 cm.
41. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei, corp bitronconic; pastă maroniu-negricioasă, miezul brun, cu nisip, cioburi pisate și mică
în compoziţie, d.g. =13,6 cm; castru, baraca II, -85 cm.
42. Oală-borcan; fragment din buza și peretele vasului; buza răsfrântă tăiată oblic, umerii marcați; pastă zgrunțuroasă, brun -cărămizie cu nisip, cioburi pisate și mică în compoziție, d.g. = 14,4 cm. Castru, pretentura dextra,
S8/1981, carou 6, -60 cm.
43. Oală-borcan, de tip sac; fragment din buza și corpul vasului; buza înaltă, aproape dreaptă ușor evazată, muchia rotunjită, umerii înalți, corp bitronconic; pastă brun-negricioasă, cu cioburi și resturi vegetale în compoziție, d. g. = 16 cm; castru, retentura sinistra, baraca V, suprafața 1/1995, carou62, -70 cm, în nivelul castrului
mare de pământ.
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44. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza ușor răsfrântă, cu muchia tăiată oblic, umerii prelinși;
pastă brun-cărămizie cu nisip, cioburi pisate și mică în compoziție, d.g. = 15,6 cm; castru, praetentura dextra,
S6/1980, carou 28, -35 cm.
45. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă spre exterior, cu muchia tăiată oblic; pastă
brun-cărămizie, d.g. = 14,6 cm; castru, praetentura sinistra, suprafața 1/1995, carou 7, -110 cm, nivelul castrului mic.
46. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei,vas de tip sac; pastă maroniu-roșcat, miezul brun, cu nisip, cioburi pisate și mică în compoziţie, d.g. =16 cm; castru, baraca V, -115 cm, nivelul castrului mic.
47. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, gâtul marcat de răsfrângerea buzei, corp bitronconic; pastă brun-cărămizie, cu pietricele și mică în compoziţie, d.g. =
11,6 cm; castru, praetorium, suprafața 4/1986, carou 18, -60 cm.
48. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza scurtă, răsfrântă spre exterior, cu muchia retezată
oblic, umerii arcuiți; pastă cărămizie, cu nisip, calcar și resturi vegetale în compoziție, d.g. = 12,5 cm; castru,
praetorium, încăperea g, -140 cm; nivelul castrului mic.
49. Oală-borcan; fragmentară, se păstrează parte din buza și corpul vasului; buza scurtă, ușor răsfrântă cu muchia subțiată și rotunjită, gâtul marcat prin răsfrângerea buzei, corp arcuit, scund; pastă brun-negricioasă,
la interior cărămiziu, cu nisip și cuarț în compoziție, d.g. = 12 cm; castru, praetorium, încăperea g, -120 cm,
nivelul castrului mic.
50. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei,vas de tip sac; pastă maroniu-roșcat, miezul brun, cu nisip, pietricele și mică în compoziţie,
d.g. =13,6 cm; castru, baraca V, -90 cm.
51. Oală-borcan, de tip sac; fragment din buza și corpul vasului; buza înaltă, răsfrântă oblic, muchia rotunjită,
umerii înalți, corp bitronconic; pastă brun-negricioasă, cu nisip și mică în compoziție, d. g. = 12 cm; castru,
baraca III, suprafața 5/1992, carou 16, -40 cm.
52. Buză vas; fragment de oală cu alveole pe buză, pastă cărămizie cu nisip și cioburi pisate în compoziție, d.g. =
18 cm; castru baraca II, suprafața 3/1992, carou 25, -90 cm.
53. Văscior globular; pastă compactă cu nisip, șamot și mică în compoziție, de culoare brun-roșcat, cu pete negre
datorate arderii incomplete, d.g. = 12,4 cm; castru, S 34/1989, -170 cm; în șanțul castrului mic.
54. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă spre exterior cu muchia rotunjită, gâtul
marcat de răsfrângerea buzei, corp bitronconic; pastă cenușiu-vineție, răscoaptă, cu nisip și calcar în compoziţie, d.g. = 14 cm; castru, S 40, carou 18, -30 cm; faza castrului de piatră.
55. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă spre exterior, cu muchia tăiată oblic; pastă
brun-cărămizie, cu arsură pe suprafață, cu nisip și fire de mică în compoziție, d.g. = 15 cm; castru, praetorium,
-80 cm.
56. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei,vas de tip sac; pastă brun-negricioasă, cu nisip și mică în compoziţie, d.g. =16 cm; castru
baraca II, suprafața 1/1992, carou 7, -75 cm.
57. Oală-borcan, de tip sac; fragment din buza și corpul vasului; buza înaltă, cu muchia îngroșată, rotunjită, d.g.
= 14,6 cm; castru, baraca II, -75 cm.
58. Oală-borcan, de tip sac; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă oblic, muchia rotunjită, umerii
decorați cu butoni circulari,corp bitronconic; pastă brun-negricioasă, cu nisip și mică în compoziție, d. g. =
13,4 cm; castru, baraca IV, -50 cm.
59. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei, umerii prelinși, vas de tip sac; pastă brun-cărămiziu, cu nisip și mică în compoziţie, d.g.
=11,6 cm; castru, baraca III, suprafața 5, carou 21, -100 cm; nivelul II.
60. Oală-borcan, fragment din buza și corpul vasului, buza răsfrântă spre exterior cu muchia decorată cu alveole,
corp bitronconic, pe umeri șir de alveole iar pe pântec brâu alveolat, pastă brun-negricioasă cu nisip, cioburi
pisate și cuarț în compoziție, d.g. = 13 cm; castru, baraca II, suprafața 2/1991, carou 7, -100 cm; faza II.
61. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului, buza răsfrântă oblic cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
înclinarea buzei, pe umeri registru de linii incizate dispuse vertical ; pastă zgrunțuroasă, brun –negricioasă cu
nisip și cioburi pisate în compoziție, d.g. = 16,6 cm; castru, baraca II, -100 cm.
62. Oală; fragment din corpul vasului, cu decor sub forma unui brâu alveolar în relief; pastă cărămizie zgrunțuroasă, cu nisip în compoziție, pe suprafață urme de arsură, d.m. = 15 cm; castru, baraca II, -100 cm.
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63. Oală; fragment din corpul vasului, decor sub formă de butoni circulari pe umeri; pastă cărămizie zgrunțuroasă, cu nisip în compoziție; castru, baraca II, -100 cm.
64. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză ușor răsfrântă, cu muchia rotunjită, gâtul marcat de
răsfrângerea buzei, umerii înalți; pastă maroniu-cenușos, cu nisip și mică în compoziţie, d.g. =15,3 cm; castru,
baraca I, suprafața 3/1991, carou 7, -110 cm, nivelul castrului mare de pământ.
65. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza ușor răsfrântă, cu muchia tăiată oblic, umerii prelinși;
pastă negru-roșcat, cu nisip în compoziție, d.g. = 14,2 cm; castru, baraca I, -110 cm; nivelul al doilea.
66. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza ușor evazată cu muchia rotunjită, umerii alungiți decorați cu butoni circulari în relief; pastă brun-negricioasă, zgrunțuroasă, cu nisip în compoziție, d.g. = 12,4 cm;
castru, porta principalis sinistra, în stratul de agger, nivelul castrului mare de pământ.
67. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buză masivă răsfrântă oblic muchia dreptunghiular rotunjită, rotunjită, gâtul marcat de răsfrângerea buzei, umerii arcuiți, corp bitronconic; decor sub formă de brâie
verticale pe umeri și brâu în relef cu alveole pe pântec, pastă gălbui-brună, cu crustă de arsură pe suprafață,
pastă cu șamot, cuarț și nisip în compoziție, d.g. = 14,6 cm, d.m. = 19 cm; castru, praetentura sinistra, suprafața
1/1995, carou 29, -160 cm, primul nivel al castrului.
68. Oală-borcan: fragment din buza și corpul vasului; buza rotunjită, ușor răsfrântă, umerii arcuiți, corpul globular; decor sub formă de butoni circulari, alveolați pe pântecul vasului; pastă neagră la suprafață, miezul
brun-negricios cu nisip și mică în compoziție, pereții relativ subțiri, d.g. = 14 cm; castru, retentura dextra,
2002, -90 cm, prima fază a castrului. MB inv. 24580.
69. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza rotunjită, ușor răsfrântă, pereții ușor arcuiți, de tipul
vasului-sac; pastă zgrunțuroasă, brun-roșcat cu pete negre datorate arderii secundare, cu nisip și cuarț în
compoziție, d.g. = 15,6 cm; castru retentura dextra, suprafața 1/2002, carou 22, -50 cm; faza castrului de piatră.
70. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă cu muchia retezată, corpul arcuit, pe umeri
decor sub forma unei linii în val incizate sub care era dispus un șir de alveole; pastă zgrunțuroasă, brun-negricioasă, cu nisip și mică în compoziție, d.g. = 13,3 cm; castru retentura dextra, suprafața 1/2002, carou 7, -55
cm; nivelul castrului de piatră.
71. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită, umerii puternic
arcuiți; decor sub forma unui brâu alveolar în relief dispus pe diametru maxim; pastă maroniu-neagră cu nisip și mică în compoziție, d.g. = 13,5 cm; castru, praetentura dextra, S7/1981, carou 26, -90 cm; nivelul castului
mare de pământ.
72. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă, tăiată oblic, umerii arcuiți; pastă brun-cărămizie cu pete negre determinate de contactul îndelungat cu focul, cu nisip și fire de mică în compoziție; decor
format dintr-un brâu alveolar pe buză și un brâu în relief cu crestături oblice pe pântecul vasului, d. g. = 14,8
cm; castru, praetentura dextra, S7/1981, carou 25, -80 cm; nivelul castrului mare de pământ.
73. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza puternic răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită,
umerii arcuiți; decor sub forma unui brâu alveolar în relief pe pântecul vasului; pastă maroniu-negricioasă,
cuarț, mică și resturi organice în compoziție, d.g. = 16 cm; castru S7/1981, carou 26, -55 cm; faza castrului de
zid.
74. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă tăiată oblic, gâtul scurt, umerii arcuiți; decor
sub forma unei benzi de linii în val incizate pe umeri; pastă brun-cărămizie, cu pete negre determinate de contactul cu focul, cu șamot, nisip și fire de mică în compoziție, d.g. = 14,4 cm; castru, praetentura dextra, S7/1981,
carou 25, -80 cm; nivelul castrului de zid.
75. Oală-borcan; fragment din buza și umerii vasului; buza răsfrântă, cu muchia rotunjită, umerii arcuiți; pastă
maroniu-negricioasă, cu șamot, calcar, nisip și mică în compoziție; suprafața interioară cu o crustă de arsură,
d.g. = 13,6 cm; castru, praetentura dextra, S7/1981, carou 25, -80 cm; faza castrului de zid.
76. Oală-borcan; fragment din buza și umerii vasului; buza răsfrântă oblic, cu muchia rotunjită și subțiată, umerii
arcuiți; pastă brun-cărămizie, cu pete negre determinate de contactul cu focul, cu șamot, cuarț, nisip și mică
în compoziție; suprafața interioară cu o crustă de arsură, d.g. = 13,6 cm; castru, praetentura dextra, S7/1981,
carou 25, -80 cm; faza castrului de zid.
77. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă oblic, cu muchia tăiată oblic, umerii arcuiți,
pereții îngroșați; pastă brun-negricioasă la exterior, maronie pe suprafața interioară, cu nisip, cuarț și mică în
compoziție; pe pântec decor sub formă de butoni circulari, d.g. = 16,4 cm; castru, praetentura dextra, S7/1981,
carou 25, -80 cm; faza castrului de zid.
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78. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă cu muchia rotunjită, umerii arcuiți; pastă
brun-roșcată cu pete negre datorate arderii secundare, cu nisip și șamot în compoziție, d.g. = 23 cm; castru,
praetorium, încăperea g, -120 cm; faza castrului mare de pământ.
79. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă cu muchia rotunjită, umerii arcuiți; pastă
compactă, brun-negricioasă, cu nisip și mică în compoziție, d.g. = 17,2 cm; castru, praetorium, încăperea g,
-120 cm; faza castrului mare de pământ.
80. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza puternic evazată, gâtul alungit; pastă negru-vinețiu
cu nisip, calcar și mică în compoziție, d.g. = 18 cm; castru, suprafața 2/1991, carou 6, -100 cm; nivelul castrului
mare de pământ.
81. Oală-borcan; vas de tip sac, buza răsfrântă, corp ovoidal, fundul drept, cu talpă; decor format din butoni
ovoidali alveolați dispuși de umerii vasului; pastă zgrunțuroasă, cărămizie, cu pete de arsură datorate arderii
secundare, cu nisip și cuarț în compoziție, h = 16,5 cm, d.g. = 12 cm, d.f. = 10,8 cm; castru, S6/1980, carou 28, -45
cm; faza castrului de piatră.
82. Vas piriform cu buza răsfrântă spre exterior, cu muchia teșită, umerii arcuiți, fund drept; decor sub forma
unui brâu în relief alveolar; pastă brun-negricioasă, nisipoasă, h = 19,4 cm, d.g. = 12,2 cm, d.f. = 11,5 cm, castru,
suprafața 2/1991, carou 7, baraca II, -100 cm; faza castrului mare de pământ.
83. Oală-borcan; fragment din buza și corpul vasului; buza răsfrântă oblic, muchia teșită, gât alungit, umerii arcuiți; decor format din două șiruri de alveole incizate pe umerii și pântecul vasului; pastă brun-negricioasă,
zgrunțuroasă, cu nisip, mică și calcar în compoziție, d.g. = 14,5 cm; castru, suprafața 2/1991, carou 6, -100 cm;
nivelul castrului mare de pământ.
84. Oală-borcan; buza puternic evazată cu muchia tăiată oblic, gâtul marcat, corpul bitronconic, fund drept; pastă
brun-roșcată, cu pete negre, cu nisip și mică în compoziție, h = 25 cm, d.g. = 15 cm, d.f. = 10 cm; castru, praetentura dextra, S8/1981,-85 cm, nivelul castrului mare. MB inv.15420.
85. Oală-borcan; buza evazată, cu muchia rotunjită, umerii înalți, corp arcuit; pastă brun-negricioasă cu nisip și
cioburi pisate în compoziție, h = 18 cm, d.g. = 12 cm, d.f. = 9 cm; castru, praetentura dextra, S8/1981, pe vatră,
nivelul castrului mare. MB inv. 15421.
86. Oală-borcan; gura largă, buza răsfrântă, oblic, cu muchia rotunjită, gâtul marcat, corp bitronconic, fund plat;
decor format dintr-un șir de alveole dispus orizontal pe pântec și șiruri de alveole verticale pe umerii și gâtul
vasului; pastă brun-maronie și pete negre, cu nisip și șamot în compoziție; castru, S8/1981, pe vatră, nivelul
castrului mare; MB inv. 15422.
87. Oală-borcan; vas de tip sac, buza înaltă, ușor răsfrântă, corpul îngust; pastă brun-negricioasă cu nisip și cuarț
în compoziție, h = 17 cm, d.g. = 11 cm, d.f. = 8 cm; castru, praetentura dextra, S8/1981, carou 3, -130 cm, nivelul
castrului mare de pământ. MB inv. 15425.
88. Oală-borcan; vas de tip „sac”, gura înaltă, buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită, umerii prelinși, corpul
bombat cu fundul lat; pastă brun-cărămizie cu urme de arsură în partea superioară, cu nisip, cioburi pisate în
compoziție, H = 18 cm, d.g. = 11,4 cm, d.f. = 11 cm; castru, baraca II, -90 cm. MB inv. 16526.
89. Oală-borcan; buza evazată, subțiată, cu muchia rotunjită, gâtul marcat prin răsfrângerea buzei, umerii arcuiți;
pastă brun-cărămizie cu nisip în compoziție, h = 9,7 cm, d.g. = 6,2 cm, d.f. = 4 cm; castru, baraca I, nivelul castrului mare de pământ. MB inv. 16537.
90. Oală-borcan; vas de tip sac cu gura largă, buza răsfrântă aproape drept, muchia rotunjită, fundul drept, cu talpă; pastă maroniu-gălbui, cu urme de arsură la gura vasului, pastă cu nisip și cioburi pisate în compoziție, h =
18 cm, d.g. = 13,5 cm, d.f. = 10 cm; castru, baraca I, -110 cm, nivelul castrului mare de pământ. MB inv. 17349.
91. Oală-borcan; buza înaltă și ușor răsfrântă spre exterior, muchia rotunjită, corpul arcuit, decor sub forma unui
brâu alveolar în relief pe pântecul vasului; pastă brun-cărămizie cu urme de arsură, cu nisip și cioburi pisate
în compoziție, h = 15 cm, d.g. = 11 cm, d.f. = 9 cm; castru, baraca I, -110 cm. MB inv. 17350.
92. Oală-borcan; vas bitronconic cu gura largă, buza puternic evazată , muchia tăiată oblic, gâtul marcat prin evazarea buzei, corpul puternic arcuit cu diametru maxim în jumătatea superioară, fundul îngust cu un început
de talpă; pastă maroniu-negricioasă, cu nisip și cioburi pisate în compoziție, h = 25 cm, d.g. = 16,6 cm, d.f. = 9
cm; castru, baraca I, -110 cm. MB inv. 17351.
93. Ceașcă dacică, de formă tronconică cu gura largă, muchia rotunjită; pastă brun-negricioasă cu nisip și resturi
vegetale în compoziție, h = 5,8 cm, d.g. = 13 cm, d.f. = 5,5 cm; castru, praetentura dextra, S8/1981, carou 5, -90
cm; în nivelul castrului mare. MB inv. 15423.
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94. Ceașcă dacică; corp tronconic, cu gura largă, buza rotunjită; pastă neagră, cu nisip în compoziție, h = 5,6 cm,
d.g. = 10,9 cm, castru, baraca I, -70 cm. MB inv. 18182.
95. Ceașcă dacică, fragmentară; gura largă, puternic evazată, cu muchia rotunjită; pastă brun-cărămizie, cu nisip
și cioburi pisate în compoziție, ardere secundară în interior h = 6cm, d.g. = 14 cm; castru, baraca I, -60 cm.
96. Ceașcă dacică, întregită; fundul îngust, plat, corp tronconic i puternic evazați, gura largă puternic evazată
cu muchia rotunjită, cu o toartă prinsă de sub buză și deasupra fundului; pe corpul vasului incizată în pasta
moale litera F; lucrată din pastă grosieră cu nisip și resturi organice în compoziție, de culoare brună la exterior
și brun-negricioasă la interior; h = 6,6 cm, d.g. = 14 cm, d.f. = 6,6 cm. Castru, praetentura sinistra, S9/1982, caroul 50, -70 cm, nivelul castrului de piatră. MB inv. 14606.
97. Ceașcă dacică; fragmentară, fund îngust cu o impresiune cruciformă incizată, corp tronconic puternic evazat,
cu partea dinspre buză lipsă; pastă brun-negricioasă, cu nisip, resturi organice și cioburi pisate în compoziție,
d.f. = 5,5 cm, h = 7 cm; Castru, baraca V, suprafața 2/1995, carou 22, -50 cm. MB inv. 24567.
98. Ceașcă dacică; fragmentară; fund îngust, corp tronconic, gura largă cu buza rotunjită evazată; pastă maronie
cu nisip, mică și șamot în compoziție; crustă de arsură pe interior; h = 8,4, d.f. = 8 cm, d.g. = 18,4 cm; castru,
S7/1981, carou 26, -90 cm; nivelul castrului mare de pământ.
99. Ceașcă dacică; fragmentară; fund gros, corp tronconic cu o toartă prinsă de sub buză și de deasupra liniei
fundului; pastă brun-negricioasă cu nisip în compoziție; castru, baraca V, nivelul castrului mic.
100. Ceașcă dacică, fragmentară; se păstrează doar partea dinspre fund; tronconică, cu amprenta tortiței care pornește de deasupra fundului; Pastă neagră cu nisip și mică în compoziție, d.f. = 8,4 cm; castru, 1996, groapa
menajeră.
101. Ceașcă dacică din care se păstrează o parte din buză și peretele vasului, lucrată din pastă grosieră cu cuarț,
șamot și mică de culoare brun-roșcată la exterior și brun-negricioasă la interior; gura largă puternic evazată
cu muchia îngroșată și rotunjită, d.g. = 16 cm. Castru, praetentura dextra, suprafața 4/1995, carou 22, -120 cm,
nivelul II al barăcii.
102. Ceașcă dacică, fragmentară; corp tronconic cu buza rotunjită, cu o tortiță de secțiune circulară sub buză;
pastă brun-neagră cu resturi vegetale și cuarț în compoziție, h = 8 cm, d.g. = 17 cm. Castru, praetorium, înc.
b, -140 cm, nivelul castrului mic.
103. Ceașcă dacică, fragmentară; gura largă puternic evazată, cu muchia rotunjită, pastă maroniu-negricioasă, cu
nisip și cioburi pisate în compoziție, ardere secundară în interior H = 6,8 cm, dg = 14 cm. Castru, praetorium,
1989, -40 cm. MB inv. 24420.
104. Ceașcă dacică, fragment din buza puternic evazată cu muchia rotunjită; pastă brun-vineție cu nisip și resturi
organice în compoziție, d.g. = 15,8 cm; castru, baraca IV, -70 cm.
105. Capac (?) fragmentar, corp tronconic cu un buton cilindric care are imprimată o incizie cruciform; pastă
omogenă, neagră-brun cu nisip și mică în compoziție; pe suprafața exterioară incizii liniare; castru, retentura
dextra, Suprafața 2/2002, carou 3, -110 cm; nivelul doi al castrului.
106. Oală fragment din corpul și fundul vasului; fund drept cu talpă, pereții puternic evazați; pastă cărămiziu-vineție cu nisip și mică în compoziție, d.f. = 5 cm; castru, baraca II, nivelul castrului mare de pământ.
107. Oală, fragment din jumătatea inferioară a vasului; pastă maroniu-negricioasă, zgrunțuroasă, cuarț în compoziție; castru, S8/1981, carou 129, -150 cm; nivelul castrului mic de pământ.
108. Oală fragmentară; se păstrează partea inferioară a vasului; fund drept, pereții cu nisip și cuarț în compoziție,
brun-cărămizie; castru, retentura sinistra, baraca V, suprafața 1/1995, carou62, -70 cm, în nivelul castrului
mare de pământ.
109. Oală; fragment din jumătatea inferioară a vasului; fund drept, îngust, pereții arcuiți; pastă maronie cu miezul negricios, nisip, șamot și fire de mică în compoziție, d.f. = 11 cm; Castru, S8/1981, carou 10, -65 cm; nivelul castrului de zid.
110. Strachină fragmentară de formă tronconică, gura largă cu muchia rotunjită; pastă brun-cărămizie, cu nisip,
mică și resturi vegetale în compoziție, d.g. = 19 cm, d.f = 15,6 cm. Castru, nivelul castrului mic.
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La céramique travaillée à la main du camp romain d’Arcobadara/ Ilişua
(Résumé)
La céramique découverte dans le camp romain d’Ilişua, semblable à celle trouvée dans d’autres camp de la province, offre un éventail varié de
catégories, de formes et de types céramiques, la plupart produits dans les ateliers locaux. La quantité impressionnante déterrée nous oblige à une
présentation graduelle du matériel, avec une mise en évidence des particularités concernant la typologie, l’évolution et les caractères du matériel tégulaire. Dans ce cas nous avons choisi d’inventorier et de cataloguer la céramique travaillée à la main, en nous arrêtant seulement sur les ouvrages
antérieurement signalées, mais avec des remarques stratigraphiques et des encadrements chronologiques hâtifs.
La céramique usuelle est constituée des produits nécessaires aux besoins courants, appropriés à des fonctions précises qui ne peuvent pas être
ignorées. C’est pourquoi, ils sont peu soumis à la mode et l’évolution de leur forme est très lente. Typologiquement, le matériel mis en discussion est
presque exclusivement composé de pots-bocaux et de tasses de type dace. Selon leur forme, plusieurs types du répertoire de la céramique dace
préromaine peuvent être identifiés. La tasse dace est présente dans toutes les périodes du camp par des exemplaires entièrement conservés ou des
restes du corps ou du fond des vases. Quelques exemplaires connus ont une anse, mais la plupart n’en ont pas. Ils se caractérisent par le fond étroit,
plat, le corps tronconique ou les parois voûtés et la bouche élargie.
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Planul castrului roman de la Arcobadara/Ilișua

Ilișua. Secțiune printr-o baracă din raetentura dextra.
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Fig. 1. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 1. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 2. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 2 Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 3. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 3. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 4. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 4. Arcobadara/Ilișua, camp 82
romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 5. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 5. Arcobadara/Ilișua, camp romain.
83 Céramique travaillée à la main.
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Fig. 6. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 6. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 7. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 7. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 8. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 8. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 9. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 9. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fig. 10. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Fig. 10. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Pl. 1. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Pl. 1. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Pl. 2. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Pl. 2. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Pl. 3. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Pl. 3. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Pl. 4. Arcobadara/Ilișua, castru roman. Ceramică lucrată cu mâna.
Pl. 4. Arcobadara/Ilișua, camp romain. Céramique travaillée à la main.
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Fragmente de statui din bronz
descoperite în castrul roman de la Ilișua (jud. Bistrița Năsăud)
Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU

Cuvinte cheie: Ilișua, statui bronz, statuie drapată, calcei, reciclare bronz.
Keywords: Ilișua, bronze statues, draped statue, calcei, bronze recycling.

În mediul provincial roman descoperirile de obiecte din bronz și sticlă sunt printre cele mai prețioase cunoscându-se valoarea lor deosebită și practica reciclării acestor materiale în antichitate. Între acestea se numără și
statuile de bronz.
În castrul auxiliar de la Ilișua1, în cursul cercetărilor din 19832, într-un context aparținând celei de-a treia faze
de funcționare a castrului, din piatră, s-au descoperit în bastionul sudic de la porta praetoria (amplasată la mijlocul
laturii de NE a castrului) o serie de fragmente de la statui din bronz3. Contextul descoperirii a putut fi interpretat
ca un depozit de material colectat spre refolosire. Cele douăzeci de fragmente care fac obiectul lucrării de față,
cele mai multe de mici dimensiuni (de până la 10-15 cm), au fost suplimentar afectate de incendiul care distrusese
evident zona în care erau depozitate.
Dacia este una dintre provinciile de unde este cunoscut un număr mare de descoperiri de statui din bronz
raportat la durata existenței sale, chiar dacă majoritatea în stare fragmentară. Pentru proiectul de cercetare de
lungă durată început de autoare în 20084 sunt de interes mai ales descoperirile făcute în castre (Pl.1/1). Nu pentru
toate este însă cunoscut sau asigurat contextul descoperirii. Importanța lotului de la Ilișua este deci deosebit de
mare. În cadrul unui astfel de studiu sunt de analizat, pe lângă statuile propriu-zise, și bazele de statui, respectiv
inscripțiile care menționează statuile din bronz. Prin dimensiuni, formă și detaliile pe care le prezintă aceste baze
pot fi deosebit de elocvente5.

1
2
3

4

5

Pentru o bibliografie a sitului vezi Protase, Gaiu, Marinescu 1996-1997; Gaiu, Zegrean 2011; Găzdac, Gaiu, Marchiș 2011;
Nemeti 2014.
Doresc să mulțumesc domnului dr. Corneliu Gaiu pentru permisiunea de a analiza aceste fragmente și amabilitatea arătată în cursul documentării lor.
Prima mențiune - destul de vagă de altfel, fără descriere sau ilustrație - a descoperirii precum și identificarea fragmentelor
ca aparținând unei statui înfățișând un personaj masculin: Protase, Gaiu, Marinescu 1996-1997, p. 41-42, 69-70. - Precizările referitoare la context îi aparțin domnului C. Gaiu (2011).
Obiectul inițial concret al proiectului - devenit ulterior o investigație mai amplă (în desfășurare) asupra „Statuilor din
bronz din Dacia și Moesia inferior” - l-a constituit un lot de fragmente de statui din bronz din colecțiile Muzeului Național de Antichități (azi parte a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”) provenind din săpăturile desfășurate la finele
secolului al XIX-lea sub conducerea lui Gr.G. Tocilescu în castrul de la Răcarii de Jos, jud. Dolj. Dintre acestea cele mai
reprezentative fragmente au fost publicate chiar de Tocilescu (Tocilescu 1900, 140, fig. 78). În anii ’70 ai secolului trecut
ele au fost distribuite Muzeului Național de Istorie a României și Muzeului Olteniei - Petculescu (ed.) 2003, cat. nr. 11-12;
Bondoc, Gudea 2009, 288-290. Extinderea proiectului s-a decis în contextul contactelor cu proiectul internațional organizat
de Germania ‚Römische Grossbronzen am UNESCO-Welterbe Limes’ și rezultatele acestuia, mai ales cele de ordin metodologic.
vezi de exemplu analizele realizate de Sarnowski 1989; Diaconescu 2005.
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Pe teritoriul Imperiului statuile de bronz descoperite în castre (de legiune și auxiliare) datează din secolul
al II-lea până la căderea limesului 259/260 (Germania-Raetia) respectiv sfârșitul provinciei (în cazul Daciei)6. În
baza materialului arheologic existent se constată o preponderență la începutul secolului al III-lea. Pentru zona
germano-raetică această observație este confirmată și de bazele de statui (Antoninus Pius-Maximinus Thrax)7.
Cele 18 localități din Dacia cartate pe Pl. 1/2 se referă la baze de statui8 datate în intervalul domniilor împăraților
Hadrian și Gallienus.
Statuile erau reprezentări ale împăraților și împărăteselor/familiei imperiale, dar și statui de cult sau votive.
Semnificativă este concluzia cercetării de specialitate privind locul expunerii acestora în castre: în principia (curtea interioară), dar și pe porți sau în așezarea civilă9.
Statuile din bronz descoperite în Dacia – considerații generale
Statuile de mari dimensiuni erau turnate în tehnica „cerii pierdute” prin modelare indirectă, respectiv prin
folosirea de tipare pentru diferitele părţi ale piesei; modelele de bronz puteau fi copiate în ceară, servind la rândul lor ca „prototipuri”10. Procedeul oferea avantajul economiei de material și posibilitatea reutilizarii modelului.
Statuile puteau fi duse la mare distanţă de locul confecţionării lor şi acolo să devină puncte de pornire pentru altele, de aici derivând şi dificultatea circumscrierii şi localizării unor ateliere. Mai ales în privința statuilor de mari
dimensiuni se pleacă (cu argumente mai ales de ordin economic) de la ideea ca acestea erau realizate în ateliere
de pe lângă orașe/centre mari cum ar fi Köln, Augsburg, Mainz, Novae11. Turnarea din mai multe bucăți ulterior
montate într-un întreg, ceea ce permitea și schimbarea portretului și nu a statuii (mai ales pentru cele imperiale
din secolul al III-lea!)12 a fost observată atât la statuile din Italia cât și pe cele din provincii. În ultimul caz s-a constatat chiar obiceiul utilizării mai multor elemente componente13.
După turnare suprafața statuilor era prelucrată în vederea remedierii urmelor procesului de fabricație și a
unor eventuale vicii de turnare și a uniformizării aspectului (în varii proceduri). În unele cazuri de realiza și decorarea la rece și ornamentarea prin inserții de material diferit (pentru efectul policrom) sau aurire.
Analiza statuilor din bronz, descoperite de cele mai multe ori sub formă de fragmente, pornește de la ordonarea acestora în funcție de eventuale detalii recognoscibile. Astfel sunt de menționat între statuile din bronz descoperite în Dacia14 reprezentări de oameni și animale. În primul mare grup sunt incluse părți din corp, veșminte,
atribute, acestea din urmă mai ales fiind definitorii în identificarea reprezentărilor de divinități. Frecvent este
vorba de fragmente de la statui loricate, înfățisând cel mai adesea împărați. Reprezentări feminine sunt mai rare
și, în Dacia, identificate mai ales în baza portretelor15.
Pe lângă identificarea formei inițiale a statuii și/sau a personajului reprezentat, de interes deosebit sunt detaliile tehnice și tehnologice de fabricare și eventual ornamentare (de exemplu aurirea sau prelucrarea la rece),
diferitele reparații, precum și urmele distrugerii statuilor (lovituri, tăieturi etc.). Aceste aspecte, observabile mai
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Categoria statuilor din bronz și bazelor de statui datate în secolele al IV-lea - al V-lea este deosebit de importantă - vezi
Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 192-197, 202-203; Sarnowski 2014.
Kemkes, Sarge 2009, 136-137, 144-145.
A. Diaconescu diferențiază, în baza dimensiunilor acestora, între statui în picioare, bust, ecvestre și în quadrigă.
Sarnowski 1989; Stoll 1992, 107-139; Sarnowski 2005, 223; Kemkes, Sarge 2009, 144-145; Stoll 2014.
Bibliografia referitoare la tehnica turnării statuilor din bronz este deosebit de vastă - Formigli (cur.) 1999; Lahusen, Formigli 2001; vezi sintetic, mai ales pentru descoperirile din mediul provincial roman, Janietz Schwarz, Rouiller 1996, 53-78;
Gebrochener Glanz, 167-179.
Sarnowski 1989, 111-113; C. Pop, în: Petculescu (ed.) 2003, 39; pentru un studiu special (completat cu analize de detaliu
referitoare la tehnică şi tehnologie) dedicat producției de statui din bronz în nordul Italiei în sec. I-III p.Chr. vezi Salcuni,
Formigli 2011; pentru provinciile romane nord-apusene vezi Gebrochener Glanz.
Cum este cazul portretului - lucrat separat și montat pe statuie (cel mai probabil tip ‚Panzerstatue’) - împăratului Severus
Alexander descoperit la Carnuntum, în așezarea civilă sau cele al împăratului Gordian al III-lea descoperite în castrul de
la Niederbieber respectiv în râul Jantra, lângă Nicopolis ad Istrum: vezi Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 172, 188 și 189 (cu
bibliografia).
Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 163; Salcuni, Formigli 2011; Gebrochener Glanz.
Pentru bibliografia acestei categorii de materiale arheologice vezi Gamer 1969; Pop 1978; C. Pop, în: Petculescu (ed.) 2003,
34-39; Petculescu (ed.) 2003, 89-95; Diaconescu 2005; Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 153,154,159,179 și 189; Bărbulescu
2015, 105; Alexandrescu (sub tipar).
De exemplu Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 153, 154; Petculescu (ed.) 2003, cat. nr. 1e, 2; Diaconescu 2005; Bondoc, Dincă
2003, cat.nr. 42.
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ales prin autopsierea directă a fragmentelor pe ambele fețe lipsesc sau nu sunt ilustrate în publicațiile inițiale,
fiind deci de interes reluarea analizei. Nu de puține ori această investigare directă a oferit indicii prețioase pentru
interpretarea și valorificarea fragmentelor.
Identificarea statuilor de bronz sunt în sine un subiect sensibil și deloc ușor de întreprins16. Între cele douăzeci
de fragmente care formeză lotul de la Ilișua (vezi catalogul anexat), se remarcă trei, numite convențional Fragmentele nr. 1, 2 și 20. Toate aparțin grupei de statui de oameni purtând veșmânt drapat și provin de la două sau
trei statui reprezentând personaje feminine. În continuare vor fi evidențiate informațiile care au putut fi obținute
în urma analizei fragmentelor, începând cu cele de ordin tehnic și continuând cu cele de ordin iconografic.
Observații de ordin tehnic asupra fragmentelor de statui de la Ilișua
În general se poate spune că turnarea statuilor de la care provin fragmentele a fost de calitate bună, cu execuția remedierilor și reparațiilor necesare și o prelucrare la rece a suprafețelor. În stadiul actual aceste reparații
sunt foarte vizibile, fie datorită lipsei peticelor (acestea sărind printre primele la încercarea de spargere/micșorare
a bucăților mari) fie datorită faptului că sunt identificabile doar prin orificiile practicate pentru ele. Niciunul
dintre fragmente nu prezintă urme de decor. Nu se poate decide în ce măsură urmele de ardere/ deformările
sunt datorate incendierii zonei unde au fost găsite sau chiar/ și încercărilor de mărunțire a statuilor17. Depunerile
vizibile cu ochiul liber pe fragmente se diferențiază între cele negru-antracit de la Fragmentele 1, 14 și 15 și cele
verde-gălbui, cu grăunți de nisip și pietriș fin atașat de bucățile de bronz, de pe Fragmentele 4-7, 16, 19 și 20.
Marginea superioară a Fragmentului nr. 1 este evidentă ca margine de element de turnare. La fel este cazul la
partea inferioară a Fragmentului nr. 2.
Tijele distanțier pentru fixarea și stabilizarea miezului din lut în timpul turnării, de obicei din fier și cu secțiune pătrată, îndepărtate ulterior, lăsau în urmă orificiile unde erau fixate, acestea necesitând acoperirea. Aceasta
se realiza fie prin baterea unei biluțe de metal din afară spre interior, fie prin pregătirea aplicării și aplicarea unui
petic de mici dimensiuni. Pe fața interioară a Fragmentelor nr. 1 și 2, sunt vizibile aceste orificii, prezentând formă rectangulară/pătrată de mici dimensiuni. Pe fața exterioară acestea nu sunt vizibile, fiind deci acoperite prin
baterea perlei din bronz direct, fără petic. Este important de subliniat faptul ca în Dacia este astfel observabilă o
tehnică asupra căreia s-a atras atenția abia de curând în cadrul cercetărilor dedicate asupra statuilor din bronz
din provinciile de la nord de Alpi18. În cazul Fragmentului nr. 13 este posibil să fie păstrat doar o parte din patul
pregătit pentru acoperirea orificiului de tijă cu un petic, acum sărit. La fel la Fragmentul nr. 5 și la nr. 7. Acestea
sunt foarte deteriorate și prezintă depunere pe suprafață ceea ce îngreunează identificarea. La Fragmentul nr. 18,
pe fața interioară este posibil să fie tot un asemenea orificiu, acoperit la exterior.
Pe suprafața exterioară a Fragmentului nr. 2 este interesant, atât în privința tehnicii cât și în ceea ce privește
expunerea statuii, un detaliu referitor la reparațiile de după turnare. Se poate vedea astfel că au fost remediate
doar zone strict vizibile privitorului în contextul în care statuia va fi fost expusă la o înălțime de peste 1,90 m
(dacă luăm în considerare fixarea pe o bază de statuie similară celor de la Kleiner Feldberg sau de la Ilișua19) iar
vârful de pantof era poziționat în partea cea mai de jos a acesteia.
Pe interiorul Fragmentul nr. 1 este evidentă la interior linia de joncțiune a două plăci de ceară (Pl. 2/7-8) precum și numeroasele reparații făcute după turnare (Pl. 2/2,4,5).
La Fragmentele nr. 1 și 3 sunt vizibile la interior (Pl. 2/7, 3/5) urmele perilor pensulei cu care a fost aplicată
ceara precum și, la exterior, urmele de pilă (Pl. 2/6, 3/5).
Celelalte fragmente din lotul de la Ilișua sunt prea mici și prea deteriorate pentru a putea fi identificate mai
exact (Fragmentele nr. 4, 6-12, 15-18). Datorită arderii secundare aspectul lor este suplimentar afectat (mai ales la
Fragmentele 5, 7, 13). Interesante sunt însă o serie de observații tehnice privind realizarea statuilor. În comparație
cu fragmentele mai mari se pot încerca grupări, spre exemplu după vălurirea pe care o prezintă Fragmentele nr.

16 În privința celor de la Răcarii de Jos, de exemplu, la ora actuala un indiciu îl oferă comparația fragmentelor de pteryges cu
decor cu statui similare din piatră, putând astfel fi sesizate cel puțin trei variante, deci emite ipoteza provenienței de la trei
statui diferite.
17 Referitor la mărunțirea statuilor vezi Janietz 2000, 184; Kemkes, Sarge 2009, 135.
18 La statuile din bronz din Italia s-a constatat predilecția pentru utilizarea peticelor și în acest caz - vezi Gebrochener Glanz,
172-173.
19 vezi mai jos notele 29 și 32; în acest sens a se vedea și bazele de statui din bronz (sec. al III-lea) din castrul de la Novae
(Sarnowski 1989, fig. 8).
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13 și 19 sau urmele de pilire de pe suprafața Fragmentelor nr. 1, 2, 6, 8, 10-12, 17, 20. Acestea din urmă nu sunt
însă decât un indiciu asupra ameliorării aspectului suprafeței și nu argumentează aparteneța la aceeași statuie.
Fragmentele de statui de la Ilișua
FRAGMENTUL NR. 1 (Pl.2 și 7)
Cel mai mare fragment din lot provine de la o statuie reprezentând o figură umană în picioare, sprijinindu-se
în piciorul stâng, purtând un veșmânt drapat și este de localizat pe piciorul stâng. Datorită delicateței reprezentării și înălțimii aproximative (mărime naturală) tindem să credem că este vorba de o reprezentare feminină.
Pentru considerații privind un anume tip al statuii inițiale și eventuale diferențieri sau ipoteze în privința
identificării personajului (divinitate sau împărăteasa etc.) nu avem destule argumente. Reconstituirea grafică
ipotetică (Pl.9/1) trebuie luată doar cu titlu de exemplificare. Nu este posibilă nici măcar alegerea între personaj
uman sau divin, cu atât mai mult cu cât este cunoscută practica reprezentării împărăteselor și altor doamne romane în postura unei divinități (Ceres, Fortuna, Victoria etc.).
FRAGMENTUL NR. 2
Ușor identificabil și de poziționat, Fragmentul nr. 2 (Pl. 3/1-4 și 8/1) provine de la o statuie în picioare înfățisând o matrona, cel mai probabil o împărăteasă (mai ales dacă se ține cont de dimensiunile inițiale ale statuii, cel
mai probabil o dată și jumătate20 sau de două ori cele reale). Este reprezentat un vârf de calceus vizibil de sub chiton-ul lung, bogat drapat. Spre exemplificare menționăm doar două statui mai bine păstrate, interesante și pentru
exemplificarea unor situații privind ‚soarta’ statuilor din bronz: păstrarea lor s-a datorat unor situații speciale
(calamitate naturală, protecție intenționată). Este vorba de o statuie a Liviei descoperită la Herculaneum21 și un
exemplar de statuie din bronz înfățișând o împărăteasă din dinastia Severilor (probabil Fulvia Plautilla) descoperită la Sparta, acum în muzeul din Atena (h 1,85 m)22. Acestea poartă veșmintele caracteristice bogat drapate
și mai mult sau mai puțin detaliat reprezentate în bronz precum și același gen de încălțăminte. În ultimul caz se
remarcă distrugerea intenționată a feței. Statuia nu a fost totuși complet distrusă prin fragmentare în vederea
recuperării materialului ci (caz extrem de rar!) a fost îngropată spre protejare.
FRAGMENTUL NR. 20
Deși de mici dimensiuni, detaliile vizibile permit poziționarea Fragmentului nr. 20 (Pl. 6/6 și 8/2) pe antebrațul unei reprezentări de personaj feminin purtând un chiton prins pe antebraț cu butoni/nasturi, după moda
grecească. Există numeroase exemple atât între statui cât și în pictura murală care pot facilita vizualizarea statuii
inițiale (Pl.9/2). Și despre aceasta statuie nu se poate decât menționa posibilitatea că ar fi reprezentat o împărăteasă sau o divinitate (e.g. Nemesis, Fortuna etc).
‚Soarta’ statuilor din bronz
Este cunoscută de-a lungul istoriei practica distrugerii statuilor și mai ales a portretelor, în primul rând în
urma unei damnatio memoriae23. Motivele puteau fi însă diferite în cazul unor statui de divinități, de exemplu24. De
la mijlocul secolului al III-lea este atestată distrugerea statuilor (nu doar a celor din bronz) de către diferitele populații care pătrund pe teritoriul fostelor provincii25, precum și tezaurizarea metalului sau ascunderea în vederea
recuperării ulterioare.
Reutilizarea materialului (piatră sau metal) era un procedeu uzual. Cum exact funcționa sistemul de colectare
și distribuire de material metalic în vederea reciclării nu este clar26. În orice caz era necesară mărunțirea statuilor,
20 Această dimensiune s-a constatat a fi foarte frecvent întâlnită în zona frontierelor Imperiului pentru statuile de împărați -

M. Kemkes, în: Gebrochener Glanz, 115.

21 Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 26.
22 Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 161.
23 vezi și supra nota 12. Pentru exemple din zona Dunării de Jos: Sarnowski 1989, 99-102; Lahusen, Formigli 2001, cat. nr. 157,

159, 179, 189; Milceva 2005, cat. nr. 30.

24 Subiectul tratamentului la care au fost expuse statuile în antichitate, la un moment mai apropiat sau mai îndepărtat de

data realizării lor constituie obiectul unei adevărate direcții de cercetare. Referitor la o serie de cazuri exemplare menționăm aici doar Anghel 2007; Myrup Kristensen, Stirling (eds.) 2016.
25 Sarnowski 1989 (fragmente atribuibile aceleiași statui găsite pe o arie largă, în diferite ‚depozite’); Kemkes, Sarge 2009,
135; Rasbach 2014; C. Wenzel: în: Gebrochener Glanz, 163-165.
26 Unele dintre cele mai cunoscute exemple de depozite de material provenit din statui din bronz sunt cele din zona Capitolium-ul de la Verona (vezi mai nou Salcuni, Formigli 2011 cu bibliografia) și de la Augusta Raurica (insula 28), ultimul
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spargerea în mai multe bucăți și/sau tăierea, în cazul în care grosimea peretelui statuii o permitea27. Elementele
pline cu plumb sau cu pereți prea groși nu puteau fi luate decât ca atare. Dovadă sunt frecventele descoperiri
de degete, labe de picior sau copite, deci acele elemente care, pentru stabilizarea ansamblului, aveau plumb la
interior. Ulterior, în vederea topirii propriu-zise, urma un nou proces de micșorare a fragmentelor. Dat fiind ca
în puținele cazuri în care s-au găsit depozite de material este vorba de fragmente de la mai multe statui28 se poate
presupune că meșterul respectiv alegea fragmentele în funcție de necesarul său și mai ales posibilitățile tehnice
pe care le avea ulterior la dispoziție.
Fragmentele de statui din bronz de la Ilișua pot să fi provenit din castru sau din împrejurimi. Dimensiunile la
care au fost reduse fragmentele permiteau un transport pe distanță mai lungă, așa încât puteau să fi fost colectate
și de mai de departe. Urmele de distrugere violentă/ lovituri și de tăiere au putut fi observate pe Fragmentele nr.
1, 3, 8, 9, 12.
Și în privința reutilizării acestor fragmente chiar în aria castrului există argumente. Funcționarea la Ilișua a
unor ateliere care prelucrau bronz este atestată, existând cel puțin în principiu nevoia de material29. Interesant
este pentru mediul provincial roman aspectul reutilizării fragmentelor de statui din bronz pentru baterea de
monedă falsă. Și la Ilișua pare să se fi întâmplat aceasta, dovadă fiind descoperirea de monede false, între acestea
un exemplar rebutat/semifinisat30 (dovedind producerea locală a monedei) tot în 1983, chiar în bastionul de SE
de la porta praetoria. De curând a fost publicat un caz de atelier de falsificat monedă din zona Hambacher Forst pe
Rin, datat în secolul al III-lea p.Chr. alături de monede false finisate, au fost găsite fragmente de statui din bronz,
metal deja topit și semifabricate31.
Considerații privind posibilitățile de identificare
Este cunoscut faptul că statuile din bronz nu erau o raritate în castre. De exemplu în castrul de numerus (0,7
ha) de la Kleiner Feldberg în Taunus s-a descoperit o bază de statuie pentru Iulia Mamaea (lățime corp bază 90
cm)32, considerată ca fiind cel mai bine păstrat exemplar de pe frontiera romană deoarece s-a găsit și cornișa,
lucrată separat. Pentru împărătesele din dinastia Severilor, începând cu Iulia Domna, propaganda de tipul mater
castrorum a fost foarte răspândită, manifestându-se tocmai prin dedicații și statui33.
Materialul epigrafic descoperit în castrul de la Ilișua și în împrejurimile acestuia, in situ sau refolosit în antichitate și/sau ulterior numără și o serie de baze de statui34. Din păcate acestea nu pot fi luate în considerare în
analiza statuilor din bronz decât cu titlu orientativ, multe dintre ele fiind foarte fragmentar păstrate. Sunt astfel
atestate atât dedicații către împărați și membri ai familiei imperiale, cum ar fi Iulia Mamaea și fiul său, împăratului Severus Alexander, cât și baze de statui de divinități.
La Ilișua a fost descoperit în poziție secundară corpul unei baze de statuie (116x84x55 cm), dedicație în onoarea împărătesei Iulia Mamaea realizată de ala Tungrorum Frontoniana Alexandriana în timpul guvernatorului Iasdius Domitianus35. Și în acest caz, ca și la Kleiner Feldberg, monumentul avea plinta și cornișa lucrate separate (și
deci acum nepăstrate), neputându-se stabili daca baza purtase o statuie din bronz36.
În lipsa unor elemente de datare sau indicii de identificare suplimentare nu se poate decât specula referitor
la posibila identitate a statuilor de la care provin fragmentele găsite în 1983. Tindem deci să propunem ipoteza
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beneficiind - la un oarecare interval față de momentul descoperirii - de un studiu de detaliu deosebit de important pentru
cercetarea de profil: Janietz Schwarz, Rouiller 1996; Janietz 2000.
vezi de exemplu Janietz 2000, 184; Rasbach 2014; M. Mirschenz, în: Gebrochener Glanz, 143-151; C. Veen, în: Gebrochener
Glanz, 155-157.
M. Kemkes, în: Gebrochener Glanz, 131-133.
Gaiu 2011.
Sestert imitând o emisiune Antoninus Pius, turnat în tipar bivalv cu ciot de pe canalul de turnare și bavură marginală Găzdac, Gaiu, Marchiș 2011, 119, cat. nr. 233, pl.VII,3. Despre alte exemplare de monedă falsă descoperite în castrul auxiliar vezi Găzdac, Gaiu, Marchiș 2011, 15 și cat. nr. 156, 204, 381.
C. Klages, în: Gebrochener Glanz, 158-159.
CIL XIII 7495 (4, p.127) = AE 1893, 37; M. Kemkes, în: Gebrochener Glanz, 114-115, fig. 6.
eg Echzell, Murrhardt, Kleiner Felderg. - Importante în acest sunt și descoperirile de portrete de la Porolissum - Petculescu (ed.) 1993, cat. nr. 1 și 2.
Gaiu, Zăgrean 2011, 24-26, cat. nr. I.1.1, I.1.3 și I.1.4, 26-28, cat. nr. I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.5; Piso 2013, 48-51.
CIL III 798; Gaiu, Zăgrean 2011, 68-69, cat. nr. I.1.3.
Vezi referitor la indiciile oferite de urmele de fixare a statuilor Sarnowski 2005, 227-228 și fig. 4; Diaconescu 2005, pl. 69.
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identificării uneia dintre statui cu cea a unei împărătese din dinastia Severilor, poate chiar Iulia Mamaea. Altă
ipoteza ar fi cea a unei divinități, în baza atestărilor epigrafice fiind cel puțin probabile Fortuna și Nemesis.
Semnificativă rămâne observația că în lotul de la Ilișua sunt recognoscibile cel puțin trei statui de la care provin fragmentele și că acestea reprezentau personaje feminine. Pe de altă parte, fiind fragmente de dimensiuni
mici și cunoscându-se practica antică a turnării din mai multe bucăți, uneori cu utilizarea unor forme de proveniență diferită combinate pentru o singură statuie, nu se poate exclude nici aparteneța la aceeași statuie a cel puțin
două dintre ele. Totuși, în baza dimensiunilor, Fragmentele nr. 1 și 2 discutate aici nu pot aparține aceleiași statui.
Stadiul cercetării acestei categorii de material arheologic este mai avansat în zona germano-raetică. Rezultatele cercetărilor interdisciplinare din ultimii ani37, mai ales în ceea ce privește utilitatea și amploarea diferitelor
analize de material sunt un ajutor deosebit pentru continuarea cercetărilor în zona Dunării de Jos în cadrul cărora
lotul de la Ilișua, alături de materialul epigrafic descoperit, ocupă un loc deosebit de important atât prin reprezentarea personajelor feminine cât și prin detaliile tehnice oferite38.
Anexă: CATALOGUL FRAGMENTELOR DE STATUI DE LA ILIȘUA39
Fragmentul nr. 1: fragment dintr-o statuie în picioare, cu veşmânt lung drapat (Pl.2/1-8;7).
MJBN, inv. nr. 24511
Stare conservare: fragment, depuneri roşii, verzi-gălbui, în interfald negru-antracit.
Dimensiuni: 50 x 35,5 până la 9 cm x 0,2-0,5 cm.
Observații material: aspect brun roşcat.
Conexiuni în cadrul lotului: seamană ca aspect cu Fragmentele 14, 15, 16 eventual şi 5 și 19.
Observații localizare pe obiect: zona piciorului stâng, genunchi; sunt evidente marginile elementului de turnare la marginile de sus și de pe latura dreaptă, jos.
Observații tehnice: urme de pilă; pe interior linie joncțiune plăci de ceară; puncte în care s-au păstrat petice
(unul mare 3,5x3 cm, trei mai mici), altele două sunt sărite (2x1 cm). În patru puncte pe interior se observă urmele
pătrate ale tijelor de turnare. De asemenea sunt vizibile la interior într-unul dintre faldurile dinspre marginea
laterală a fragmentului urmele unei unelte cu vârfuri boante /degete? similare celor observate și la interiorul
Fragmentului nr. 19 (Pl.6/5).
Observații lucru la rece şi reparații: petice, unele margând până pe verso, unele sărite.
Observații distrugere: urme de spargere, lovituri.
Fragmentul nr. 2: fragment din partea inferioară a unei statui în picioare reprezentând un personaj feminin
(Pl.3/1-4;8/1).
MJBN, inv. nr. 24512
Stare de conservare: fragment cu marginea inferioară vizibilă ca margine de element.
Dimensiuni: 13 x 18 x 6,7 – 8 cm (adâncime); lăţimea labei piciorului cca. 10 cm; grosime perete cca. 0,3 cm.
Observații material: verzui roşiatic până la bronz (aspect rezultat în urma curățării fragmentului); numeroase
urme de bule de aer – aspect spongios.
Observații localizare pe obiect: fragment din partea inferioară a unei statui în picioare reprezentând un personaj feminin; este vizibil vârful piciorului stâng, încălţat cu o încălțăminte închisă.
Observații turnare: pe suprafaţă se observă numeroase urme de pilă – prelucrarea la rece a suprafeţei în unele
falduri, urme de „stropi” sau alte surplusuri neîndepărtate.
La interior se văd urme de la spatula cu care a fost introdusă ceara în falduri; două puncte de fixare a tijelor de
la turnare (secţiune pătrată, cca. 0,4 cm); urme peri pensulă și pilă.
La marginea inferioară, pe interior, se observă marginea elementului de turnare (formei).
Observații lucru la rece şi reparații: urme de șlefuire; petic foarte mic.
37 Vezi prezentările generale sau de studii de caz în Gebrochener Glanz.
38 Analize ale materialului din care au fost confecționate statuile din lotul de la Ilișua nu s-au realiza până acum. În baza

experienței altor proiecte s-a putut constata în ce măsură acestea sunt efectiv relevante. Au fost însă prelevate probe de
material în vederea studiului de specialitate, intenționându-se strângerea unui număr mai mare de probe care să permită
o gamă mai largă de analize și, mai ales, discuții comparative cu loturile deja analizate în Italia și în alte provincii ale Imperiului Roman.
39 Dimensiunile fragmentelor se referă la lungime x lățime x grosimea peretelui de turnare; pentru terminologia tehnică a se
vedea spre exemplu Janietz Schwarz, Rouiller 1996. Fragmentele sunt ilustrate pe Planșele 2-6 prin fotografii ale fețelor
externă (dreapta) și internă (stânga, în imagine).
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Fragmentul nr. 3: fragment de veşmânt (Pl.3/5).
MJBN, inv. nr. 24513
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 12 x 11 x 0,1-0,2 cm.
Observații material: aspect brun-roşiatic, poros, cu pori de mici dimensiuni.
Observații turnare: Urme de tăieturi cu latura dreaptă, orgine neclară: pot proveni de la pregătirea unor petice
sau de la tăierea în bucăţi. La partea superioară două urme de petic (?), de cca. 3,7x1 cm, adâncime cca. 0,1-0,15
cm. La interior sunt vizibile urme de la peri pensulă şi stropi de natură neclară.
Observații distrugere: Suprafaţa prezinta parţial o crăpătură fină, provenind eventual de la o lovitură puternică aplicată în zonă și/sau de la ardere.
Fragmentul nr. 4: fragment de veşmânt (?) datorită văluririi recognoscibile (Pl.4/1).
MJBN, inv. nr. 24690
Stare de conservare: fragment; la interior, pe aproximativ trei sferturi din suprafaţa, se observă o depunere
alb-gălbuie
Dimensiuni: 7,5 x 3,3 x 0,1-0,4 cm.
Observații material: aspect brun-verzui, zonă cu bule mari de aer, suprafaţă parţial roşiatică.
Observații turnare: Pe suprafața interioară sunt stropi minusculi, concentraţii pe una dintre laturi şi pe sfertul
superior. Este însă posibil ca aceștia să se fi lipit de fragment în urma incendierii zonei.
Fragmentul nr. 5: fragment de veşmânt, fald cu două văluriri vizibile (Pl.4/2).
MJBN, inv. nr. 24691
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 12,5 x 6,1 x 0,1-0,4 cm.
Observații material: brun roşiatic, punctual verde şi verde-gălbui; zona cu presupusa reparaţie are aspectul
roşu-vişiniu (asemănător cu Fragmentul nr. 4); în fald, pete gri albicios; poros; la interior zonă masivă de culoare
verde-gălbui peste o suprafaţă cu aspect roşu-brun-vişiniu.
Observații turnare: La partea inferioară un punct de tijă, vizibil pe faţă. La exterior, în partea inferioară, există
urma unui petic.
Observații lucru la rece şi reparații: urme de reparaţii prin turnare (lipitură) suplimentară.
Fragmentul nr. 6: fragment de veşmânt (?) (Pl.4/3).
MJBN, inv. nr. 24692
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 8,7 x 5,6 x 0,15-0,4 cm.
Observații material: aspect brun verzui închis; grăunţe de nisip minuscule pe suprafaţă.
Observații turnare: zonă de trecere de la grosime turnare cu perete gros (0,4 cm) la zonă cu perete subțire (0,1
cm).
Observații lucru la rece şi reparații: Urme de pilă. În colţul stâng sus zonă cu două laturi drepte pentru fixare
sau petic.
Fragmentul nr. 7: fragment de la un element tridimensional de mici dimensiuni, puternic curbat (gen cornucopia) sau de la un fald (Pl.4/4).
MJBN, inv. nr. 24693
Stare de conservare: fragment; foarte afectat de foc.
Dimensiuni: 8,3 x 3,4 cm; diametru curbură cca. 3,4 cm; grosime turnare 0,2 cm.
Observații material: La exterior pare să prezinte urme de arsură (suprafaţă vitrifiată sau doar depunere masivă vitrifiată, aspect spongios).
Observații turnare: Urma pătrată (latura 1 cm) de tijă (?) la interior. La interior stropi. Pe faţă, zona cu tija pare
acoperită ulterior.
Fragmentul nr. 8: fragment de veşmânt, fald(?) (Pl.4/5).
MJBN, inv. nr. 24694
Stare de conservare: fragment; depunere neagră verzuie pe un sfert din suprafață.
Dimensiuni: 10,1 x 4,7 x 0,2-0,4 cm.
Greutate: greu.
Observații material: aspect masiv, urme de bule de aer mari pe margini.
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Observații localizare pe obiect: Fragment de element corporal, din regiunea abdominală.
Observații turnare: margine plăci ceară.
Observații lucru la rece şi reparații: urme de pilă.
Observații distrugere: ruptura pe colţul inferior dreapta datorată eventual prezenţei unor bule de aer masive (?).
Fragmentul nr. 9: fragment de veşmânt, fald(?) (Pl.5/1).
MJBN, inv. nr. 24695
Stare de conservare: fragment; parţial depunere de culoare antracit.
Dimensiuni:10,8 x 7,4 x 0,04-0,25 cm, perete turnare foarte subţire.
Observații material: aspect brun-roşiatic, bule de aer foarte fine.
Observații localizare pe obiect: Fragment de element corporal, din regiunea abdominală.
Observații turnare: eventual petic în zona care prezintă o concentrare de bule de aer.
Observații distrugere: urme de tăietură de la distrugerea piesei.
Fragmentul nr. 10: fragment nerecognoscibil, prezintă o curbură (Pl.5/2).
MJBN, inv. nr. 24696
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 3,8 x 2,7 x 0,2 cm.
Observații material: brun, curat.
Observații turnare: la interior „stropi”.
Observații lucru la rece şi reparații: urme de pilă.
Fragmentul nr. 11: fragment de veşmânt (?) (Pl.5/3).
MJBN, inv. nr. 24697
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 7,1 x 3,1 x 0,25-0,4 cm.
Observații material: brun verzui închis; poros, cu bule mari de aer.
Observații turnare: în două locuri eventuale petice (latura de 1,2 cm).
Observații lucru la rece şi reparații: s-a practicat o netezire la rece, suprafaţa prezintă urme continue de pilă.
Fragmentul nr. 12: fragment nerecognoscibil (Pl.5/4).
MJBN, inv. nr. 24698
Stare de conservare: fragment; oxidare gri-verzuie.
Dimensiuni: 5,8 x 3,7 x 0,03-0,3 cm.
Observații material: la interior sunt urme albicioase, posibil de la un aliaj cu care s-a realizat o lipire (?).
Observații lucru la rece şi reparații: urme de pilă; linii scrijelite cu un vârf foarte ascuţit şi fin, în trei direcţii.
Observații distrugere: două linii aplicate cu o unealtă ascuţită, prin lovire, similare totuși urmelor de pe interiorul Fragmentului 13.
Fragmentul nr. 13: fragment de veşmânt (Pl.5/5).
MJBN, inv. nr. 24699
Stare de conservare: fragment, depunere verde-gălbui.
Dimensiuni: 9,3 x 7,0 x 0,15-0,3 cm.
Observații material: brun verde închis, parţial bule, spongios, cu suprafaţa crăpată.
Observații turnare: colţ de petic la margine, eventual ar aparţine unei tije, fiind de pe faţă spre interior.
Observații lucru la rece şi reparații: urme de la vârful unei unelte intrat în material (ceară?).
Fragmentul nr. 14: fragment de veşmânt cu fald (Pl.5/6).
MJBN, inv. nr. 24700
Stare de conservare: fragment; depunere roşie-vişinie pe care este o depunere negru-antracit, foarte fină, cu
nisip, masivă în interfald şi la interior.
Dimensiuni: 7,5 x 6,8 x 0,15-0,2-0,3 cm.
Observații material: brun; bule de aer.
Observații localizare pe obiect: Fragment de element corporal, din regiunea abdominală.
Observații turnare: tăieturi pentru petic în două puncte.
Observații lucru la rece şi reparații: în interfaldul cu depunere antracit exista posibilitatea unei reparaţii pe
linie de fisură.
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Fragmentul nr. 15: fragment de veşmânt, fald (Pl.6/1).
MJBN, inv. nr. 24701
Stare de conservare: fragment; depunere negru-antracit, foarte fină, cu nisip, şi pe verso; zonă roşie-vişinie/
verde-gălbui.
Dimensiuni: 10,6 x 6,2 x 0,2-0,3-0,4 cm.
Observații material: brun roşiatic.
Observații turnare: la interior este vizibilă o şănţuire; linie plăci ceară; aspect parţial lis, cu stropi şi bule de
aer.
Fragmentul nr. 16: fragment de veşmânt (?) păstrând curbura originală (Pl.6/2).
MJBN, inv. nr. 24702
Stare de conservare: fragment; depunere verde-gălbui pe marginea inferioară și antracit; coroziuni de diferite
culori; depunere stropi origine neidentificabila; parţial aspect vitrifiat.
Dimensiuni: 8 x 9,3 x 0,1-0,3 cm.
Observații material: suprafaţa neregulată, culoare foarte diferită de la brun la roşu – verde gălbui; bule de aer.
Observații turnare: două urme de petic.
Fragmentul nr. 17: fragment de veşmânt, fald (Pl.6/3).
MJBN, inv. nr. 24703
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: 13,8 x 3,1 x 0,15-0,35 cm.
Observații material: aspect brun roşiatic.
Observații lucru la rece şi reparații: urme de pilă.
Fragmentul nr. 18: fragment de veşmânt, prezintă o curbură originală (Pl.6/4).
MJBN, inv. nr. 24704
Stare de conservare: fragment; depunere negru – verde/gălbui, cu aspect vitrifiat pe toată suprafaţa.
Dimensiuni: 9,3 x 8,3 x 0,2-0,35 cm.
Observații material: brun roşiatic, cu bule şi stropi; unele bule sunt foarte adânci, una trece prin peretele de
turnare.
Observații turnare: o margine pentru petic sau a elementului de turnare la marginea inferioară; la interior
punct de tijă (acoperit de depunere); „creastă” de la joncţiunea de plăci sau de altă natură, vizibilă parţial sub
depunere.
Fragmentul nr. 19: fragment de veşmânt (Pl.6/5).
MJBN, inv. nr. 24705
Stare de conservare: fragment; afectat de ardere.
Dimensiuni: 14,0 x 11,5 x 0,2-0,25-0,3 cm.
Observații material: brun cu roşu-vişiniu.
Conexiuni în cadrul lotului: pare să aparțină de acelaşi monument ca fragmentul nr. 20, fără a exista conexiune directă.
Observații localizare pe obiect: fragment de statuie umană, din regiunea umărului.
Depuneri: stropi, cu nisip, în interfaldul mai mare depunere galben-verzui.
Observații turnare: margine placă ceară, trei stropi mari pe verso; impresiune de la unealtă cu trei puncte cu
vârf bont/ degete? (diametru 0,6 cm), observată și la interiorul Fragmentului nr. 1 (Pl.2/7).
Observații lucru la rece şi reparații: urmă de pilă.
Fragmentul nr. 20: fragment de veşmânt cu bumb (Pl.6/6;8/2).
MJBN, inv. nr. 24706
Stare de conservare: fragment; depunere verde-gălbui.
Dimensiuni: 11 x 7 x 0,1-0,5 cm; nasture sau ac de fixare cu cap piramidal (diametru 1,1 cm).
Observații material: brun, parţial vişiniu-roşiatic; zona cu nasture prezintă bule de aer.
Conexiuni: posibil din acelaşi monument cu Fragmentul nr. 19, fără a exista conexiune directă.
Observații localizare pe obiect: fragment de statuie reprezentând un personaj feminin, din regiunea umărului
sau pe braţ (?).
Observații lucru la rece şi reparații: urme de pilă.
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Fragmente von Bronzestatuen aus dem römischen Kastell Ilișua (Kr. Bistrița-Năsăud)
(Zusammenfassung)
Zwanzig Fragmente von Bronzestatuen, gefunden 1983 im Auxiliarkastell von Ilișua werden zum ersten Mal vorgelegt und ausgewertet. Die sind
im süd-östlichen Turm der Porta Praetoria zu Tage gekommen, in einem Kontext des 3. Jhs. n.Chr., dass ein starken Brand erlitten hat.
Eine genauere Identifizierung ist auf Grund der starken Fragmentierung der meisten Stücke nicht über eine grobe Zuordnung zur Gewandstatuen möglich. Allein für drei Fragmente (Nr. 1, 2 und 20) war es möglich sowohl eine Lokalisierung auf zwei oder drei weiblichen Statuen vorzuschlagen (ohne Anhaltspunkte zur Bestimmung als menschlichen oder göttlichen Gestalt), als auch eine Aussage zur urspünglichen Proportionen
(Fragment nr. 2 stammt von eineinhalb bis doppelt lebensgrosse Statue).
Technische Beobachtungen der Oberfläche und Machart lassen die Fragmente unter den üblichen Bronzestatuen aus dem Limeskastellen des
Imperium Romanum einreihen. Wichtig ist zudem, dass gewisse Detailbehandlungen (wie z.B. der Kernhalteröffnungen) zum ersten Mal auch in
Dakien festgestellt wurden und gute Parallelen in den Nordwestprovinzen finden.
Die aus dem Kastell und der Umgebung stammenden Statuenbasen bieten Gelegenheit zur Hypothese einer Aufstellung einer der weiblichen
Bronzestatuen auf der Basis für Iulia Mamaea, mater castrorum (CIL III 798), gestiftet von der Ala Tungrorum Frontoniana Alexandriana.
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Pl. 1: Harta Daciei romane cu descoperirile de fragmente de statui din bronz (1) şi baze de statui pentru familia imperială (2) în castre.
/ Map of Roman Dacia with findspots of bronz statues (1) and statue bases for the imperial family (2) in militarz camps.
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Pl. 2: Ilişua – Fragmentul nr. 1 – vederi exterioare (ansamblul 1-3, detalii 4-6) şi de pe faţa interioară (8-9)
/ Ilişua – Fragment no 1 – exterior (1-3, details 4-6) and interior (8-9)
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Pl. 3: Ilişua – Fragmentul nr. 2 – vederi exterioare (1-3) şi de la interior (4); Fragmentul nr. 3 (5)
/ Ilişua – Fragment no 2 – exterior (1-3) and interior (4); Fragment no 3 (5)
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Pl. 4: Ilişua – Fragmentul nr. 4 (1); Fragmentul nr. 5 (2); Fragmentul nr. 6 (3); Fragmentul nr. 7 (4); Fragmentul nr. 8 (5)
/ Ilişua – Fragment no 4 (1); Fragment no 5 (2); Fragment no 6 (3); Fragment no 7 (4); Fragment no 8 (5)
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Pl. 5: Ilişua – Fragmentul nr. 9 (1); Fragmentul nr. 10 (2); Fragmentul nr. 11 (3); Fragmentul nr. 12 (4); Fragmentul nr. 13 (5); Fragmentul nr. 14 (6)
/ Ilişua – Fragment no 9 (1); Fragment no 10 (2); Fragment no 11 (3); Fragment no 12 (4); Fragment no 13 (5); Fragment no 14 (6)
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Pl. 6: Ilişua – Fragmentul nr. 15 (1); Fragmentul nr. 16 (2); Fragmentul nr. 17 (3); Fragmentul nr. 18 (4); Fragmentul nr. 19 (5); Fragmentul nr. 20 (6)
/ Ilişua – Fragment no 15 (1); Fragment no 16 (2); Fragment no 17 (3); Fragment no 18 (4); Fragment no 19 (5); Fragment no 20 (6)
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Pl. 7: Ilişua – Fragmentul nr. 1
/ Ilişua – Fragment no 1
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Pl. 8: Ilişua – Fragmentul nr. 2 (1); Fragmentul nr. 20 (2)
/ Ilişua – Fragment no 2 (1); Fragment no 20 (2)
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« Bonjour, madame ! » sur le couvercle d’un miroir :
nouvelle inscription grecque d’Ilişua sur instrumentum
Dan DANA

Mots-clé : épigraphie grecque, époque romaine, instrumentum inscriptum, miroir, Ilișua.

1. Identification de la pièce et interprétation de l’inscription
Une petite pièce de métal1 a été trouvée en 1989, lors des fouilles dans la pièce y du praetorium, à une profondeur de 120 cm, dans le niveau du petit camp (première phase du bâtiment) d’Ilişua (fig. 1) ; ce niveau n’a pas
livré d’autres objets dignes d’être signalés. Il s’agit d’un disque en bronze, dont un petit morceau supérieur est
perdu ; les bords sont légèrement endommagés (fig. 2, 3, 4). Dimensions : diamètre 2,55 cm ; épaisseur : 0,18 cm ;
poids : 5,5 gr. Musée Départemental de Bistriţa, n° inv. 24610. Après la restauration, la pièce a été recouverte
d’un verni, d’où l’aspect actuel (cf. fig. 4). Le disque a un rebord légèrement saillant. Un filet médian qui n’est pas
rectiligne traverse le disque : dans la partie supérieure sont figurés, en relief, deux volatiles, disposés face à face,
de manière symétrique, à la manière héraldique, alors que la partie inférieure est occupée par le champ épigraphique. Quelques globules sont symétriquement disposées autour et entre les deux oiseaux, ainsi qu’en-dessous
du filet médian. La pièce a été coulée dans un moule en argile (cf. les photos des deux faces, et notamment du
revers, qui est légèrement bombé : fig. 3) ; au milieu du revers, on aperçoit des égratignures qui dessinent très nettement une forme triangulaire. Ce sont les indices d’une production de série – faute d’orthographe comprise ! –,
destinée à des femmes (voir le commentaire ci-dessous).
Dans la moitié inférieure de la pièce on distingue, en relief, deux lignes d’inscription en grec, parfaitement
centrées (ht. des lettres : 0,3-0,4 cm). Les lettres, assez soigneusement profilées, sont ornées d’apices ; epsilon lunaire. La lecture est la suivante (fig. 5) :

ΚΥΡΕΙΑ
ΧΕΡΕ
donc
Κυρεία,
χρε.
« Madame, salut/bonjour ! ».
On reconnaît aussitôt un vocatif Κυρεία ‒ le mot est par ailleurs écrit avec un iotacisme, phénomène banal à
cette époque ‒, suivi d’une formule de salut. Quant au deuxième mot, l’artisan a écrit χρε pour χαῖρε, graphie
fautive qui témoigne de la prononciation (voir infra pour les transcriptions latines du même mot grec).

1

Je remercie vivement Corneliu Gaiu, l’inventeur de la pièce, pour la permission de la publier et pour tous les renseigne��ments complémentaires offerts, ainsi que pour les illustrations mises à disposition. Je remercie également mes collègues
Antony Hostein et Elsa Rocca (Paris) pour leurs suggestions.
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Trois possibilités d’interprétation s’offraient a priori. Il convient d’écarter rapidement la première, celle d’un
nom de femme, Κυρία, qui est assez rare (LGPN IV 204 et V.B 251). La deuxième possibilité serait celle d’une invocation de la protection divine, par l’appellatif d’une déesse ‒ dont l’identité ne serait précisée ni par son nom
ni par une autre épithète ‒, suivi du salut en grec (= lat. ave). Si le terme générique Κυρία est assez courant pour
honorer les pouvoirs d’une divinité, ce type de formulation reste très rare. Ainsi, une déesse infernale (Korè/Perséphone plutôt que Déméter) est invoquée par l’appellatif Κυρεία sur une defixio de Centuripae (Sicile)2, et en latin
par le même appellatif, Cyria, sur une defixio d’Auzia (Maurétanie Césarienne)3. Cette explication est elle-aussi à
écarter, car elle impliquerait en outre un contexte funéraire ou de malédiction, qui ne s’accorde pas avec l’objet
inscrit. Enfin, la troisième possibilité est la bonne, et elle est confirmée par plusieurs exemples. On trouve en effet
cette formule, qui semble avoir été assez prisée dans le milieu grécophone, sur des épitaphes d’époque impériale.
En voici au moins trois exemples, où elle est transcrite en caractères latins :
₋ une épitaphe latine de Rome, avec la formule Cyria chere insérée entre D(is) M(anibus) et le reste de l’épitaphe (Pisidiae | Speni q(uae) vix(it) | m(enses) VII, d(ies) XXVIIII,| Iulius Niceti|cus alumnae | dulcissimae |
fecit)4.
₋ une épitaphe bilingue de Ravenne (où la partie en grec est transcrite en caractères latins), avec la formule
Cyria chaere Iuliane5 intercalée entre la formule latine (Have Eugami dulcissima infa(n)s) et le reste de l’épitaphe (Sosiae Iulianae filiae dulcis|simae quae vix(it) ann(os) IIX, m(enses) IIII, d(ies) XXVII, etc.) ;
₋ un sarcophage, avec le portrait de la défunte entre les deux mots de la formule Cyria habe (= ave)6.
Il s’agit donc d’une acclamation grecque, κυρία χαῖρε, déjà commentée par le passé, impliquant le terme de
politesse κυρία (= lat. domina)7. Cette formule laudative et de salut est présente sur plusieurs épitaphes grecques8
ainsi que sur des objets précieux inscrits (gemmes, bagues)9, de la même façon que la formule latine équivalente,
Domina ave/Ave domina, se rencontre aussi bien sur des épitaphes10 que sur des objets offerts en cadeau11. Cet
usage éclaircit l’utilisation de la pièce d’Ilişua et la compréhension de son inscription grecque, puisqu’il s’agit de
toute évidence d’un cadeau offert à une femme ‒ ou d’un objet qui avait été réalisé en ce but. L’iconographie a
permis, à son tour, d’identifier la fonctionnalité de l’objet.
Les deux oiseaux disposés face à face reproduisent en effet un modèle iconographique présent sur des objets
féminins, tels les miroirs, avec deux volatiles que les commentateurs identifient à tour de rôle comme des colombes ou des faisans. Or, la pièce d’Ilişua est sans aucun doute un disque qui servait de couvercle de fermeture
postérieure d’un miroir à monture en métal, celui qui fixait la surface réfléchissante12. La plupart de ces miroirs,
SEG IV 61 + XLIX 1274 (Ier-IIe s. ap. J.-C.).
CIL VIII 9020/9021 = ILS 4456/4457.
CIL VI 24216 = IGVR II 893.
5
ILS 9442 = IGrRavenna 8 = GVI 1951. C’est « une formule simple et complète de salut funèbre à la jeune défunte » (J. et L.
Robert, BÉ, 1953, 267).
6 Photo EDCS 00245.
7 Cf. L. Robert, « Les inscriptions grecques et latines de Sardes », RA, 7 (1), 1936, pp. 234-238 (= OMS, III, pp. 1607-1611,
avec de très nombreux exemples) ; J. et L. Robert, BÉ, 1953, 267 ; L. Moretti, IGVR, II.1, 1972, p. 216, et II.2, 1973, p. 341 ; L.
Robert, OMS, V, p. 329 et n. 403.
8 Κυρία χαῖρε à Chéronée, en Béotie (AD, 2, 1916, p. 256, n° 1) ; χαῖρε Κυρία à Corinthe (Corinth VIII.1 136, épitaphe tardive) ;
κύρι χαῖ|ρε,| κυρία χαῖρε à Portus, le porte de Rome (IGrPorto 54). À Rome, une épitaphe bilingue met en scène un dialogue
entre l’épouse défunte et le mari : χαῖρε Ἐλπιδία,| χαῖρε κύριε.| D(is) M(anibus).| Faeniae Elpidiae | dominae meae feci | T.
Iunius Syriar|cha (IGVR II 501).
9 Pour χαῖρε sur des gemmes et des bagues, voir E. Le Blant, 750 inscriptions de pierres gravées inédites ou peu connues, Paris,
1896, nos 11-19 ; dans ce précieux recueil, on trouve plusieurs exemples de κυρία χαῖρε/χαῖρε κυρία gravés sur des gemmes
(nos 15-19), ce qui confirme la circulation de la formule.
10 Ainsi, ISM V 34 et 35 (Capidava, Mésie Inférieure) ; CIL VI 29026 et IMusCapitolini 95 (Rome).
11 Aux exemples du recueil d’Edmond le Blant, il faut ajouter : Domn|a ave.| Memi|ni tui (gemme de Augusta Treverorum,
Gallia Belgica, CIL XIII 10024,60, avec une autre formule, « je me souviens de toi ») ; Ave | do|mi|na (brique estampillée
de Bovium, Bretagne, RIB II.5 2489,6) ; Ave domina,| sitio (« Bonjour madame, j’ai soif », peson de Augustodunum, Gallia
Lugdunensis, ILTG 524). Enfin, Ave domina,| lumen meum (fusaïole dans une tombe de Viminacium, Mésie Supérieure, IMS
II 224), le message étant interprété comme chrétien, mais l’équivalent grec existait déjà (φῶς μου).
12 Miroirs en verre doublés d’une pellicule de plomb ; parfois, la face extérieure était recouverte d’une mince feuille d’étain
ou d’argent poli. Cette partie convexe de la calotte de verre (de forme polygonale, dans laquelle on faisait couler du plomb
en fusion), doublée de plomb, était enchâssée à l’intérieur d’un cadre (en bois, plomb, etc.), ces montures étant pourvues
2
3
4
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très répandus à l’époque impériale, sont en plomb, d’autres en bronze et en argent. Le type le plus répandu est
celui du petit miroir à monture et manche en plomb, avec plus de 2.000 exemplaires publiés à ce jour (mais sans
doute plus, cf. la note 21), tandis que de nombreux autres sont signalés dans le commerce d’antiquités. Seule une
minorité de ces miroirs de plomb portent une ou deux inscriptions (à l’avers et/ou au dos), aussi bien en grec
qu’en latin. Ces brefs textes, que plusieurs publications récentes ont permis de les identifier plus clairement13,
offrent parfois la signature de l’artisan ou du propriétaire de l’atelier, des fois des dédicaces et, dans la plupart
des cas, des vœux avec des formules standardisées et certaines variantes plus rares (voir infra).
La pièce découverte à Ilişua est par conséquent un disque qui représente l’élément central postérieur d’un
miroir de petites dimensions et qui refermait le verre dans un cadre perdu (circulaire ou bien avec des marges
rectangulaires à l’extérieur). L’iconographie et l’inscription, de surcroît en grec, augmentent l’intérêt de cette
trouvaille.
Il est frappant de constater qu’on rencontre précisément le même schéma iconographique et la même disposition (deux oiseaux dans le registre supérieur, filet de séparation, champ épigraphique) sur deux miroirs à monture en plomb avec inscription grecque découverts sur la ligne du Bas Danube :
1. Un miroir complet, provenant le plus probablement de Sucidava14, ville de la Dacie Inférieure d’où provient environ une centaine de miroirs, ce qui est considérable par rapport à d’autres sites de l’Empire. Le
miroir mesure, avec le manche, 12,8 cm, tandis que le diamètre du cadre est de 6,6 cm ; le vide réservé au
verre, parfaitement rond, mesure 3,8 cm ; épaisseur 0,2 cm (fig. 6, 7, 8). Au revers, le cercle du miroir présentait autour du verre un simple cadre dans lequel se fixait le disque de fermeture postérieure, conservé
à son tour (diamètre 4,3 cm) ; ce couvercle qui enfermait le verre se soudait à son cadre par trois griffes
de plomb, dont les traces sont encore visibles. Si la face adhérente au verre est unie, la face opposée (fig.
8) est encadrée d’un simple filet, avec une surface ornementée divisée en deux par une ligne en relief :
en haut, deux faisans ou colombes entourant un canthare d’où émerge une plante ; de petites perles sont
symétriquement disposés dans ce cadre figuratif et en-dessous du filet médian. À l’avers, le cadre du miroir, décoré, entre autres, d’un paon, porte l’inscription Κυρίᾳ | καλ|ῇ, « à la belle dame », formule qu’on
trouve également sur des gemmes, comme une gemme de jaspe de Romula15 (. Au dos, au-dessus d’une

d’un manche ou d’un anneau de suspension. Voir brièvement G. Sennequier, « Miroirs métalliques et miroirs en verre à
l’époque romaine », dans le catalogue de l’exposition Miroirs. Jeux et reflets depuis l’Antiquité, Paris, 2000, pp. 54-55. Le
n° 68 du catalogue (p. 91), un miroir à manche de Trapézonte (disque de verre convexe dans une monture en plomb), a un
cadre circulaire décoré de feuilles et de baies dans lequel sont disposés des oiseaux.
13 Voir, parmi les nombreuses publications de G. Baratta : « La bella e lo specchio : alcune iscrizioni greche su specchietti
in piombo », dans A. Martínez Fernández (éd.), Estudios de epigrafia griega, La Laguna, 2009, pp. 427-454 (et M. Sève,
BÉ, 2010, 66) ; « Firme di artisti/produttori di specchietti in piombo con superficie riflettente in vetro », ACD, 46, 2010,
pp. 91-100 ; « Ars plumbaria Sardiniae ? Gli specchietti in piombo del Museo Archeologico G. A. Sanna di Sassari : appunti
preliminari per un catalogo generale », dans M. Milanese et alii, L’Africa Romana. I luoghi e le forme dei mestieri e della
produzione nelle province africane. Atti del XVIII convegno di studio. Olbia, 11-14 dicembre 2008, Rome, 2010, pp. 11511168 ; « Il piombo e la magia : il rapporto tra l’oggetto e il materiale. A proposito degli specchi plumbei », dans M. Piranomonte, F. Marcos Simón (éds.), Contesti magici/contextos mágicos, Rome, 2012, pp. 23-27 ; « Ars plumbaria Sardiniae ?
II. Gli specchietti de Cagliaritano », dans M. B. Cocco et alii, L’Africa Romana. Trasformazione dei paesaggi del potere
nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. Atti del XIX convegno di studio. Sassari, 16-19 dicembre 2010,
Rome, 2012, pp. 1985-1992 ; « Note su un singolare instrumentum inscriptum : gli specchietti votivi in piombo », G. Baratta, S. M. Marengo (éds.), Instrumenta Inscripta III. Manufatti iscritti e vita dei santuari in età romana, Macerata, 2012,
pp. 265-287 ; « Gli specchietti votivi in piombo dedicati alla κυρίᾳ ἀγορᾶς », dans A. Martínez Fernández et alii, Àgalma.
Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro, Valladolid, 2014, pp. 709-713 (avec une interprétation discutable) ; « Gli specchietti plumbei delle Isole Baleari », dans A. Martínez Ortega, G. Graziani Echavarri (éds.), VI Jornades
d’Arqueologia de les Illes Balears (26, 27 i 28 de setembre, 2014), Formentera, 2015, pp. 265-272.
14 Cette pièce qui avait appartenu à la collection du major Papazoglu a été publiée et commentée à plusieurs reprises ; voir,
entre autres, D. Tudor, « Miroirs byzantins de verre doublé de plomb trouvés en Roumanie », Dacia, 11-12, 1946-1947, pp.
247-249, n° 6 (fig. 6-7) ; Idem, Sucidava. Une cité daco-romaine et byzantine en Dacie, Bruxelles-Berchem, 1965 (Latomus 80), p.
48 (dessin p. 49, fig. 7.1) (et p. 50 pour les différents types de miroir) ; I. Tard. Roum. 305 ; SEG XL 608 ; CIGD 123 ; G. Baratta, La bella e lo specchio… [n. 13], p. 441-443, n° 9 (et dessin). Ce miroir est daté à l’époque proto-byzantine par la plupart
des historiens (IVe-VIe s. selon E. Popescu, I. Tard. Roum., pp. 312-313, qui donne une lecture chrétienne de l’iconographie)
mais, au regard des parallèles, il s’avère être à son tour d’époque impériale.
15 IDR II 484 = CIGD 78 : Κυρίᾳ | καλῇ.
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feuille de palmier, se trouve une autre inscription, toujours en relief : τῇ καλ’ ἐ|πὶ καλῷ16, « à la belle, pour
sa beauté ». Ce miroir est très probablement issu d’une production locale, selon D. Tudor17.
2. Le second exemple, révélé par une découverte fortuite de Noviodunum (Isaccea), en Mésie Inférieure, et
qui est conservé dans une collection privée, est un disque de fermeture postérieure d’un miroir en plomb
(diam. 4,5 cm). Au-dessus du filet médian, deux faisans (plutôt que deux colombes) sont disposés à droite
et à gauche d’une feuille de palmier ; au-dessus se trouve une inscription en relief, assez maladroitement
réalisée (dont la lettre N rétrograde) : τῇ κυρίᾳ | [τ]ὸ δῶρο|ν, « pour la dame, en cadeau »18 (fig. 9).
D’autres inscriptions grecques sur miroir sont connues depuis longtemps ou publiées ces dernières années,
la plupart étant retrouvées en Thrace19, en Mésie Inférieure (notamment dans la région d’Odessos)20, en Pannonie21
et au Nord de la mer Noire22. Voici les formules les plus fréquentes ou les plus remarquables : ψυχῇ καλῇ (« à la
belle âme ») ; τῆς καλῆς τὰ καλὰ πάντα (« tout est beau chez la belle ») ; τῇ καλῇ τὸ δῶρον (« pour la belle, en cadeau ») ; τῇ καλῇ τὰ κάλιστα (« à la belle, les plus belles choses ») ; τῆς φιλάνδρου πάντα (« tu as tout, aimée de
ton mari ») ; Κυρία, ἀγόρασόν με δηναρίου (« madame, achète-moi pour un denier ») ; σὺ καλή, λάβε με· χάριν
(« toi, ma belle, prends-moi ; grâce ») ; ἡ χάρις εἰμί (« je suis la grâce ») ; Ἀγαθῇ τύχῃ (« à la bonne fortune »).
Le disque de miroir d’Ilişua apporte, nota bene, une formule nouvelle parmi celles qui apparaissent sur miroir,
Κυρεία, χρε (= Κυρία, χαῖρε) ; pourtant, elle s’inscrit bien, par le choix d’un terme de politesse et de révérence,
dans la série de textes galants ou amoureux apposés aux miroirs, gemmes et autres objets à offrir23. On ignore
si une autre inscription était présente à l’avers, car le cadre de métal et le manche sont perdus. L’iconographie,
qui dérive d’un modèle qu’on retrouve, avec quelques variations, sur les disques de miroir de Sucidava et Noviodunum, fait appel au motif des oiseaux (colombes, faisans, paons), symbole de la coquetterie et de la grâce. La
colombe et le miroir sont par ailleurs des attributs bien connus d’Aphrodite/Vénus.
Si l’on prend en compte l’endroit où le disque a été découvert, à savoir une pièce du praetorium, on peut raisonnablement penser que le miroir avait appartenu à l’épouse d’un gradé de l’ala I Tungrorum Frontoniana, voire
même à l’épouse d’un commandant de l’aile. Que ce dernier ait été originaire de l’Orient grec ou d’une autre partie de l’Empire, il est permis d’affirmer qu’il se montra soucieux d’offrir à sa compagne un objet enviable, dont
l’inscription grecque reflétait soit une origine hellénophone (voire un objet voyageant avec les personnes concernées), soit le désir de distinction. On tient donc un nouveau témoignage de la présence des civils dans les camps,
plus précisément des familles des soldats et des officiers24. Plusieurs montures en plomb ainsi que des plaques
d’argent de miroirs ont été trouvées par ailleurs à Ilişua25 (cf. fig. 10).
16 Pour la lecture correcte, voir Ju. G. Vinogradov, BÉ, 1990, 506 ; P. Weiss, « Einige beschriftete Kleinobjekte », ZPE, 91, 1992,

p. 200 ; G. Baratta, La bella e lo specchio… [n. 13], p. 429.

17 L’existence d’une ou plusieurs officina(e) plumbaria(e) à Sucidava est prouvée par deux signatures sur des miroirs, F[o]

18
19
20
21

22
23
24

rmam Brutus [f]ec(it) et Forma(m) Lollianus fecit (IDR II 230 et 229). Pour les centres de production dans la province, voir
D. Benea, « Officinae plumbariae in der Provinz Dakien », dans S. Nemeti et alii, Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata,
Cluj, 2007, pp. 537-553, qui cite la bibliographie antérieure. Une autre inscription grecque est présente sur le disque de fermeture postérieure d’un miroir trouvé à Gîrla Mare, mais le dessin ne permet pas d’aller plus loin (I. Stângă, Villa rustica
de la Gârla Mare, judeţul Mehedinţi. Studiu monografic, Craiova, 2005, Pl. XLIII).
S. Schultz, « Streufunde aus Isaccea (Noviodunum) », Pontica, 11, 1978, p. 103, n° 16 (Pl. 3 a) ; Ju. G. Vinogradov, BÉ, 1990,
506 ; SEG XL 592 ; G. Baratta, La bella e lo specchio… [n. 13], pp. 438-439, n° 6 (et photo).
Voir, à titre d’exemple, I. Vojkov, « Tri olovni ogledalca ot Arsus », Numismatica, Epigraphica et Sphragistica, 5, 2009, pp.
315-320 (et Pl. XXXIV).
Hr. Kuzov, « Lead Roman Mirrors in Varna Archaeological Museum », ArchBulg, 6 (3), 2002, pp. 63-99 (= SEG LII 718, 719,
726).
Gy. Németh, Á. Szabó, « To a Beautiful Soul. Inscriptions on Lead Mirrors (Collection of Roman Antiquities, Hungarian
National Museum) », ACD, 46, 2010, pp. 101-113 ; en dernier lieu, voir A. Bózsa, Á. Szabó, « Ajándék a szépnek ! ». A
Magyar Nemzeti Múzeum Római Gyűjteményének “ólomtükrei” [« Cadeau pour la belle ! ». “Miroirs de plomb” de la collection
romaine du Musée National Hongrois], Budapest, 2013 (Libelli Archaeologici Seria Nova Suppl. 1), avec un catalogue de 721
exemplaires, dont 689 provenant du trafic d’antiquités ; seulement 11 miroirs sont inscrits.
Ju. G. Vinogradov, BÉ, 1990, 505-506 ; SEG XL 619 et 621.
Voir G. Bevilacqua, « Osservazioni su alcune formule affettuose e galanti di età imperiale », Miscellanea Greca e Romana,
16, 1991, pp. 225-237
Voir D. Petruţ, « Everyday Life in Military Context. Aspects of Everyday Life in the Research Concerning the Roman
Army in the Western European Part of the Empire and the Province of Dacia », EphNap, 22, 2012, pp. 91-112, en partic. 107,
citant la conclusion de L. Vass (« Women in a Man’s World ? Female Related Artefacts from the Camps of Dacia »,
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2. Instrumentum inscriptum à Ilişua25
Le camp auxiliaire d’Ilişua – dont le nom ancien était Arcobara26 –, qui était occupé depuis le règne d’Hadrien
par l’ala I Tungrorum Frontoniana27, a livré une moisson épigraphique considérable28, aussi bien sur pierre que
dans la catégorie de l’instrumentum inscriptum. Parmi les objets appartenant à cette dernière catégorie, nous pouvons citer à Ilişua plusieurs exemples, principalement des nouveautés :
₋ un poids en plomb inscrit en grec (voir infra) ;
₋ un graffite grec sur vase (voir infra) ;
₋ un graffite latin, en lettres cursives, sur un vase à boire, portant la marque de propriété Prisci dupl(icarii)29 ;
₋ une tessera militaris avec le nom d’un décurion et d’un cavalier de l’aile : Ṭ(urma) Ian(u)ari, Marceḷ ḷ ị ++30 ;
₋ plusieurs groupes de lettres de métal provenant d’inscriptions monumentales fixées sur les bâtiments des
principia31 ;
₋ trois autres pièces restent inédites32.
3. Les hellénophones à Ilişua et en Dacie romaine
On a depuis longtemps remarqué que des groupes significatifs d’hellénophones d’Asie Mineure ou plus généralement de l’Orient grec se sont établis en Dacie romaine, principalement des artisans et divers autres spécialistes ainsi que des négociants ‒ sans que les militaires hellénophones soient absents33. Or, les inscriptions

25
26

27

28

29

30

31
32

33

Marisia, 30, 2010, pp. 127-152), qui a montré que « the concentration of female related artefacts mainly in the barracks and
the buildings considered to be officers’ residence is indicative of constant female presence in the forts of Dacia ». Quelques
titres sur la question : M. M. Roxan, « Women on the Frontiers », dans V. A. Maxfield, M. J. Dobson (éds.), Proceedings of
the XVth International Conference of Roman Frontier Studies 1989, Exeter, 1991, pp. 462-467 ; P. M. Allison, « The Women and
Children inside 1st- and 2nd-Century Forts : Comparing the Archaeological Evidence », dans U. Brandl (éd.), Frauen und
römisches Militär. Beiträge eines Runden Tisches in Xanten vom 7. bis 9. Juli 2005, Oxford, 2008 (BAR IS 1759), pp. 120-139 ;
Eadem, « Soldiers’ Families in the Early Roman Empire », dans B. Rawson (éd.), A Companion to the Families in the Greek and
Roman Worlds, Malden (MA), 2011, pp. 161-182 ; E. M. Greene, « Female Networks in Military Communities in the Roman
West : A View from the Vindolanda Tablets », dans E. Himelrijk, G. Woolf (éds.), Women and the Roman City in the Latin
West, Leyde, 2013, pp. 369-390.
Je remercie pour cette information Corneliu Gaiu.
Voir S. Nemeti, M. Bărbulescu, « Territorium Arcobadarense », EphNap, 16-17, 2006-2007, pp. 107-118 (= AÉ, 2006, 1130) ;
I. Piso, « Note sur le territorium Arcobadarense », AMN, 43-44, 2006-2007, pp. 163-166 (= AÉ, 2007, 1190) ; S. Nemeti, M.
Bărbulescu, « Arcobadara », Latomus, 69, 2010, pp. 436-446 ; D. Dana, S. Nemeti, « Ptolémée et la toponymie de la Dacie
(I. *Arcobara) », Classica et Christiana, 7, 2012, pp. 431-437 (avec la forme vraisemblable du nom) ; en dernier lieu, S. Ne�
meti, Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia, Cluj, 2015. Pour le site, voir D.
Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua, Bistriţa, 1997 ; C. Gaiu, R. Zăgreanu, Inscripţii
şi piese sculpturale din castrul roman de la Ilişua, Cluj, 2011.
Voir, entre autres, D. Protase, « Neue Daten über die Ala I Tungrorum Frontoniana in Dakien », dans E. Weber, G. Dobesch
(éds.), Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift für Arthur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres,
Vienne, 1985, pp. 495-504 ; C. C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucarest, 2002, pp.
78-80.
CIL III 786-820, 1633, 7629, 8074 ; ILD 796-803 ; pour un catalogue épigraphique récent, voir S. Nemeti, « Society and Reli�gion in Ilişua », Classica et Christiana, 5, 2010, pp. 395-433 ; toutes ces inscriptions seront bientôt republiées par Ioan Piso
(IDR IV).
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/Ilişua », Revista Bistriţei, 26, 2012, pp. 49-56 (= AÉ, 2012, 1201) ; CronEpigrRom, XXXII (2012), 1582 [C.
C. Petolescu transcrit erronément Priscus dupl(icarius)].
D. Dana, C. Gaiu, « Alte noutăţi epigrafice de la Ilişua : o tessera militaris şi litere de metal descoperite în castrul auxiliar »,
Revista Bistriţei, 28, 2014, pp. 155-157, n° 1 ; Iidem, « Quatre diplômes militaires du milieu du IIe siècle pour l’exercitus Daciae
Porolissensis trouvés à Arcobara/Ilişua (réédition) », ZPE, 197, 2016, pp. 266-267.
D. Dana, C. Gaiu, Alte noutăţi epigrafice de la Ilişua... [n. 30], pp. 157-159, n° 2.
Inscription fragmentaire sur une tablette de bronze (qui sera publiée par Carmen Ciongradi) ; un objet non identifié, avec
l’estampille TERMINALIS ; une bague en argent, avec deux lignes inscrites (découverte dans la campagne de 2014, dans le
niveau d’une baraque de la retentura sinistra).
La plupart de ces communautés sont originaires notamment des confins des provinces Pont-Bithynie, Asie et Galatie.
Voir, entre autres, C. Opreanu, « Colonisation et acculturation en Dacie. Les mécanismes de l’intégration dans le monde
romain », dans C. Roman et alii, Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj, 2004, pp. 651-661.
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grecques d’Ilişua apportent d’autres témoignages sur la présence de soldats originaires des provinces hellénophones.
On dispose en effet à Ilişua d’un petit dossier d’inscriptions en grec, ce qui en fait l’un des sites les mieux
fournis après les centres urbains majeurs, avec leur population cosmopolite (Apulum, Sarmizegetusa), et mineurs
(comme Sucidava, près de la Mésie Inférieure) :
En premier lieu, deux dédicaces sur pierre :
(1) un autel fragmentaire (71 x 39,5 cm), trouvé en 1862 dans le camp auxiliaire, près de l’une des tours septentrionales : Ἀσκληπι(ῷ) | καὶ Ὑγείᾳ | Κόϊντος | [---]34. Porteur d’un idionyme latin, l’hellénophone Quintus était
sans doute en service dans l’aile d’Ilişua.
(2) Un relief votif honorant vraisemblablement Asclépios, Hygie et Apollon (d’après l’iconographie), en tant
que dieux qui écoutent les prières, provenait peut-être du même endroit réservé aux dieux de la santé, quelque
part dans le secteur des thermes d’Ilişua (avant d’être remployé vers le milieu du IIIe s. afin de renforcer la défense du camp). Il porte une inscription sur trois lignes : ΖΑΝ̣ ΑΡ̣ ΙΝΙ̣ ΘΗϹ | εὐχὴν θεοῖς | ἐ̣π̣η̣κ̣(ό)οις35.
En plus de ces dédicaces36 qui semblent appartenir au même ensemble cultuel, d’autres inscriptions en grec
sont connues à Ilişua :
₋ le graffite [---]ετίων incisé sur un vase découvert en 187537 ;
₋ une trouvaille récente, à savoir un poids rectangulaire opisthographe, en plomb, avec la mention « trois
onces vérifiées » : (A) τριο|ύ(ν)κιον ; (B) τριούν|κι(ο)ν δί|καιον38. Cette dernière pièce provenait de l’Orient
grec.
On tient là des indices précieux sur la présence de militaires originaires de l’Orient hellénophone39, recrutés
comme auxiliaires et envoyés dans la province latinophone de Dacie. Tel est le cas d’un militaire de l’espace syrien, dans une épitaphe familiale d’Ilişua (CIL III 804) : Aurel. Themaes, librar(ius) al(a)e Fronto(nianae), mort à 50
ans ; sa femme Aelia Iulia ; leur fille Aelia Pupula, décédée à seulement 2 ans ; c’est le fils de ce scribe comptable
de l’unité, Aurel[i]us Thementianus, porteur d’un cognomen dérivé du patronyme palmyrénien40, qui s’est chargé
d’ériger l’épitaphe. Dans la proximité, à Căşeiu (Samum ?), important site militaire, on reconnaît un Micrasiate
dans la personne d’un autre militaire, Aur(elius) Cotes, eq(ues) al(ae) Fl(aviae)41. Ailleurs en Dacie, on peut citer
les bénéficiaires de plusieurs diplômes militaires, la plupart récemment publiés42, et des soldats nommés sur des
34 Cet autel, malheureusement perdu, était décoré d’étoiles, d’un bucrane et d’un vase à deux anses ; un serpent, emblème
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des deux divinités, était figuré au-dessus de l’inscription. Voir K. Torma, « Az Alsó-Ilosvai római állótábor s műemlékei
», Erdélyi Múzeum Évkönyve, 3, 1864, pp. 39-40, n° 9 ; ad CIL III 786 ; IGR I 537 ; CIGD 55 ; S. Nemeti, Society and Religion in
Ilişua [n. 28], p. 407, n° 2 ; C. Gaiu, R. Zăgreanu, Inscripţii şi piese sculpturale... [n. 26], p. 75, n° I.2.13.
Voir, en dernier lieu, D. Dana, « «Orientaux» en Dacie romaine. Réédition d’une dédicace grecque d’Arcobara/Ilişua (SEG
LVII 683 = AÉ, 2006, 1131) », Classica et Christiana, 9, 2014, pp. 85-95.
S. Nemeti, Society and Religion in Ilişua [n. 28], 408-407, nos 1-2.
ΤΙΝ, à lire plutôt [---]ετίων (K. Torma, « Neue Inschriften aus Dacien », AEM, 3, 1879, p. 120, n° 8 ; CIL III 8077,13 =
CIGD 56).
L. Ruscu, « Ein Gewicht aus dem Römerkastell von Ilişua (Kreis Bistriţa-Năsăud) », EphNap, 20, 2010, pp. 205-210 (= AÉ,
2010, 1363 = SEG LX 792).
Pour les hellénophones à Ilişua, voir S. Nemeti, Society and Religion in Ilişua [n. 28], p. 403 (plusieurs noms grecs : Ama�rantus, Ammia, Castor, Fronime, Hediste) ; R. Ardevan, « Die kulturelle Entwicklung in zwei Militärsiedlungen Nordda�kiens, Gherla und Ilişua : ein vergleichender Überblick », dans D. Boteva-Boyanova, L. Mihăilescu-Bîrliba, O. Bounegru
(éds.), Pax Romana : Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des römischen Kaiserreichs.
Akten der Tagung in Varna und Tulcea, 1.-7. September 2008, Kaiserslautern, 2012, pp. 23-32, en partic. 26 et n. 46.
Voir, en dernier lieu, G. F. Grassi, Semitic Onomastics from Dura Europos. The Names in Greek Script and from Latin Epigraphs,
Padoue, 2012, pp. 202-204 (et n. 40).
AÉ, 1957, 331 = ILD 783 ; probablement de l’ala Flavia Augusta Britannica mill. c. R., d’après la lecture décisive de I. Piso, «
L’ala Flavia en Dacie », AMN, 36, 1999, pp. 86-89 (= AÉ, 1999, 1285). Il est généralement considéré d’origine thrace (ainsi D.
Tudor, I. I. Russu, A. Paki, I. Piso) ; et pourtant, son nom n’est pas une variante du fréquent Cotus/Κοτυς, mais la transcription latine attendue du nom Κοτης, épichorique en Asie Mineure méridionale (cf. L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen,
Prague, 1964, pp. 249-250, § 707-3 ; LGPN V.B 244).
M. Herennius M. f. Polymita, de Béroia de Syrie (RMD III 148, 14 oct. 109, Dacie, coh. I Montanorum) ; Zacca Pallaei f.,
Syrus (RGZM 22, 14 avr. 123, Dacie Sup., coh. II Flavia Commagenorum) ; [--- --- f.], Syrus (ZPE, 187, 2013, pp. 286-290 +
ZPE, 195, 2015, pp. 231-238, 16 juin 123, Dacie Inf., coh. II [---]um) ; Eupator Eumeni f., de Sébastopolis du Pont (CIL XVI
75, 22 mars 129, Dacie Inf., vexilatio equitum Illyricorum) ; [---] Asclepiadis f., origo inconnue (RMD V 374, ca. 119/129,
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épitaphes43 ; des noms épichoriques d’Asie Mineure septentrionale ou de Syrie ainsi que l’origo, le cas échéant,
nous indiquent des soldats envoyés en Dacie. Je reprends les conclusions d’un article où j’ai réédité une dédicace
grecque d’Ilişua44 :
« Quelques dizaines d’inscriptions en grec sont connues en Dacie romaine, mais les hellénophones
étaient beaucoup plus nombreux que ne veulent les statistiques des historiens modernes45, dans une province qui, malgré son caractère latinophone prononcé, constitue un cas étonnant de mélange ethno-culturel46, à une échelle inconnue dans le reste de l’Empire. Le dédicant, dont le nom reste encore énigmatique,
même s’il faisait sans doute partie du personnel militaire de l’ala I Tungrorum Frontoniana, est un autre
exemple de l’emboîtement d’identités culturelles à l’œuvre dans l’Empire Romain, en premier lieu dans ce
creuset qu’était l’armée romaine ».
Il ne faut pas oublier non plus les objets qui circulent, et dont la valeur augmentait. Tel devait être le cas du
strigile découvert dans une baraque du camp auxiliaire de Buciumi (toujours en Dacie Porolissensis), portant la
signature d’un artisan de Tarse : Θεόδωρος Ταρσεὺς ἐποίει47. Il est intéressant de noter un strigile découvert à Vajta,
en Pannonie Inférieure, avec la signature d’un artisan de la même ville : Ῥοῦφος Ταρσεὺς | ἐποίει (CIGP 107).
Le disque de métal, élément central d’un petit miroir en verre avec monture en plomb, dans lequel s’était reflété le visage de l’épouse d’un officier de l’ala I Tungrorum Frontoniana, apporte la cinquième inscription grecque
livrée par le camp auxiliaire d’Ilişua. Datant du IIe s. de notre ère, ce miroir reflète également la perméabilité des
messages inscrits sur des présents, en contexte grec ou latin : κυρία χαῖρε – domina ave.
„Doamna mea, salutare!” pe capacul unei oglinzi: o nouă inscripţie în greacă pe instrumentum de la Ilişua
(Rezumat)
Este publicat aici un capac de oglindă descoperit într-una din clădirile praetorium-ului castrului auxiliar de la Arcobara/Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud). Discul de bronz, pe care sînt figuraţi în partea de sus doi porumbei, are gravate în partea inferioară două linii în greacă, în care recunoaştem o
scurtă formulă, echivalent perfect al celei latineşti Ave domina. Deşi formula este nouă în tipologia inscripţiilor care însoţesc uneori oglinzile de metal
de epocă romană, piesa se înscrie bine, inclusiv din punct de vedere iconografic, în seria acestor obiecte care puteau circula. Oglinda din care doar
acest element a fost descoperit aparţinuse soţiei unui ofiţer în serviciu în ala I Tungrorum Frontoniana; alegerea acestui obiect inscripţionat în greacă
se explică fie prin apartenenţa la un mediu elenofon, fie prin dorinţa de a se distinge. Bogatul sit militar de la Ilişua oferă astfel a cincea inscripţie în
greacă, pe instrumentum, reflectînd diversitatea lumii romane.
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Dacie Inf., coh. I mill. Brittonum Augusta Nervia Pacensis) ; Barsimsus Callistenis f., de Césarée Maritime/de Palestine
(CIL XVI 107, 13 déc. 157, Dacie Sup., coh. I Vindelicorum mill.) ; anonyme de Chalcis de Syrie (RMD II 122, ca. 144/178,
Dacie Sup., coh. I Vindelicorum mill.) ; Industis Selinis f(ilius), Lamot(e) ex Cil(icia) (AÉ, 2012, 1945, 25 avril 142, Dacie
Sup., coh. I Thracum sagittariorum). J’ai laissé de côté les diplômes pour les Palmyréniens.
Une épitaphe d’Apulum (IDR III.5 615), pour Zenon Tarasi (f.), miles n(umeri) Germ(anicianorum), dont le patronyme
indigène apparaît en Cilicie (LGPN V.B 400) et en Lycaonie ; une épitaphe de Napoca, mentionnant le centurion Aurelius
M[a]nes (nom phrygien) et le vex(illarius) Aurelius Musaeus (nom grec mythologique), tous deux fils d’Aurel. M[axi]mus,
ve[t(eranus) ex] dec(urione) (de l’ala Siliana ?) (I. Piso, « Une inscription funéraire des environs de Napoca », Tibiscum,
NS, 3, 2013, pp. 33-35).
D. Dana, « Orientaux » en Dacie romaine... [n. 35], pp. 93-94.
Pour les aspects onomastiques, voir L. Ruscu, « Die griechischen Namen in der Provinz Dakien », AMN, 35, 1998, pp. 147186 ; M. Dragostin, « L’onomastique grecque dans la Dacie romaine », SCIVA, 64 (1-2), 2013, pp. 67-120. Sur la situation
dans une province voisine, voir P. Kovács, « Greek Inscriptions in Pannonia », dans XII Congressus Internationalis Epigra�
phiae Graecae et Latinae : provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. Barcelona, 3-8 Septembris 2002. Acta, I,
Barcelone, 2007, pp. 785-792.
Pour le mélange démographique en Dacie romaine, voir L. Mihăilescu-Bîrliba, Ex toto orbe Romano : Immigration into
Roman Dacia. With Prosopographical Observations on the Population of Dacia, Louvain-Paris-Walpole (MA), 2011
(Colloquia Antiqua 5).
N. Gudea, V. Lucăcel, Das Römerlager von Buciumi. Beiträge zur Untersuchung des Limes der Dacia Porolissensis, Cluj, 1972, pp.
82-83, n° 1 (dessin Pl. CXIII.1) ; J. et L. Robert, BÉ, 1976, 494 ; CIGD 39 = ILD 648). « Tarse était donc spécialiste des strigiles
», notaient J. et L. Robert, BÉ, 1980, 336. Un deuxième strigile du même artisan fut découvert en Mysie, près d’Adramyttion
(dans un collection, cf. C. Schuchhardt, AM, 24, 1899, p. 201, n° 1) : Θεόδωρος Ταρσεὺς ἐπο[ίει] ; et un troisième à Trento :
Θεόδωρος Ταρσεὺς ἐποίει (A. Buonopane, « L’iscrizione sullo strigile », dans C. Bassi, A. Buonopane, « Un deposito di bronzi dallo scavo archeologico di un edificio di età romana a Trento, via Zanella », dans Tra protostoria e storia. Studi in onore
di Loredana Capuis, Rome, 2011 (Antenor Quaderni 20), pp. 422-429). Voir, en général, A. Buonopane, « Gli strigili e le loro
iscrizioni », SEBarc, 10, 2012, pp. 195-206.
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Fig. 1. Praetorium du camp d’Ilişua et emplacement de la découverte

Fig. 2. Photo avant la restauration

Fig. 3. Photo du verso

Fig. 4. Photo après la restauration

Fig. 5. Fac-similé
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Fig. 6. Miroir complet de Sucidava (photo)

Fig. 7. Miroir complet de Sucidava (dessin)

Fig. 8. Couvercle du miroir de Sucidava (détail)

Fig. 9. Couvercle du miroir de Noviodunum

Fig. 10. Monture de miroir d’Ilişua (dessin C. Gaiu)
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New sculptural monuments
found in the Roman fort from Buciumi
Radu ZĂGREANU, Horea POP

Keywords: Buciumi, funerary aedicula, funerary banquet, Dacia Porolissensis.
Cuvinte cheie: Buciumi, aedicula funerară, banchet funerar, Dacia Porolissensis.

The earliest information about the roman fort from Buciumi are dating since the Middle Ages, starting from
the 11th-13th centuries. The ruins of the fort and the civilian settlement were an impressive landmark of the area,
with an eloquent toponomy, the place is named nowadays „Grădişte”1 and „Fortress”. At the end of the 16th century occurs the first documentary note of these, when it is mentioned that troops coordinated by John Bornemissa, sent on a mission against the Turkish-Tatar contingent in 1594, made their camp on the teritory from Vármézo
fort2. The first archaeological mentions about the fort are made by K. Torma3, who makes a detailed description
of the ruins, identifies the position of the thermae, and mentions an epigraphic discovery from the year 18634. The
next reference is about a sculptural discovery in the area in 1879, when a new inscription5 was discovered, possible from the fort area.
A ground identification was made by I. I. Russu in 1956, when measurements of the fort are made, for the first
time6. The first excavations took place in 1963 and they continued until 1976, with the contribution, among others, of M. Macrea, E. Chirilă şi N. Gudea. Researches performed during 1970-1976 remained unpublished.
The fort with an enclosure made of earth (128 x 160 m) was build by coh. I Augusta Ituraeorum and had the
corners oriented considering the main cardinal points. The fortification is located north of Buciumi Commune,
on the end of a plateau located between Sângiorz Valley and Lupu Valley, at about 3.5 km behind Crasna river
gorge7. The fort with enclosure made of stone (134 x 167) was build by coh. II Nervia Brittonum at the begining of
2nd centrury p. Chr. The importance of the fort is confirmed by the presence of a statio for consular beneficiaries,
as it is attested by the inscription from a consular beneficar P. Iulius Firmus, dedicated to Jupiter Dolichenus8.
The findings of sculptural pieces from this fort are only few. There are mentioned a series of pedestals, fragments of inscriptions, and fragments of columns. So far there were no sculptural objects of funerary nature discovered in the area.
The cemetery. Informations concerning this area were collected from Silviu Papiriu Pop, local collector of antiques, claiming that agricultural work in the early years after the socialist cooperativization disturbed the level
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of the ancient Roman cemetery, due to the deep plowing with heavy iron plows pulled by tractors. The cemetery
would have been in the north-eastern area from the fort and the vicus9.
1. Side wall from an aedicula (Pl. 1 a-b).
Discovery conditions: it was discovered in 2014, in trench S 10, on the latura praetoria around the tower no. 4.
in the debrish in front of the wall.
It is very likely a fragment of a right lateral wall from an aedicula. The fragment is extremely damaged, showing traces of impact during its discovery. It preserves the right side from the lower part of a relief register. Its dimensions are 50 x 28 x 12 cm. It was a wall with two registers on the inner side. From the relief there is still visible
the bust of a character, of about 18 cm high, up to its neck and the hands (Pl. I a). The relief is delimited from the
bottom of the wall, by a 5 cm wide moulding. The fact that its lower part doesnʼt show any traces of processing
or some sort of epigraphic field, attests that the fragment is part of an aedicula wall. Since the monument ends at
the bottom, being clearly shaped underneath, the character is placed in the lower register of the wall.
The character wears a tunica manicata, but the sleeve was already destroyed at the time of discovery (Pl. 1b).
On the right shoulder it seems to have a towel, on his neck, as much as we can see, there seem to be the inferior
folds of a sagum, clipped probably with a fibula, worn over the tunic. Definitely there is not a torques. This should
have been placed around the neck, a torques of such dimensions, so large that it would have reached to the chest,
it is unlikely. Under the mapa on his shoulder, in the lower part there are visible the tunicʼs folds. The right hand
of the character is distinguishable from the shoulder down. He has the hand bent towards left, but his fingers
are heavily damaged, so that are visible forefinger, the middle finger and little finger. Probably the index finger
and the middle finger were higher, being directed towards the object held in his left hand. They are extremely
roughly rendered. The left hand is barely visible, being heavily damaged, but apparently it holds between the
fingers a cylindrical object, resembling a volumen. Even if it is difficult to say, it appears to be a male.
The appearance of the character represented as bust, on the inferior part of a aedicula wall, is an unusual occurrence for aedicula walls from Dacia. The best presereved analogies have the representations of busts in the upper register, as we see at Turda10(Pl. 1, fig. 2). The appearance of a bust in the upper register is specific also for the
workshops in Apulum11 (pl. I, Fig. 3) from where an aedicula wall was found, or those from Micia12, with three
such representations. A possible analogy on what it concerns the arrangement of representation registers, was
identified at a fragmentary wall from Micia13 (pl. I, fig. 4) where, in the lower register were two characters’ busts.
Related with the character’s gestures, with the right hand fingers directed over the volumen held in his left
hand, there are some analogies on several monuments from Dacia Porolissensis, of which the most expressive is
the posterior wall of aedicula from Zam-Sâncrai14 (fig. 5 detail), or another fragment found at Porolissum15 (fig.
6). It seems that this type of representation was extremely popular in the military world from Dacia Porolissensis.
In roman Dacia the volumen appears on about 19 monuments, most of them aedicula walls16. S. Chiş noticed the
fact that the volumen and theca calamaria are attributes for parents, while the pens (stili) and bags (crumenae) are attributes of children and usually only one character is wearing these symbols. Symbols of intellectual occupations
have double function: one is for the posterity to transmit a certain image of the deceased as an intellectual during
his life, and the second purpose is to show that the deceased was a servant of the Muses, patrons of intellectual
occupations, from which he hopes that they will ensure immortality in the afterlife, as a reward for serving
them17. The attitude of the man must have been a solemn one. The sculptor tried to imitate the way of rendering a
character with toga, but lacking naturalness and clearly not understanding all elements of the mantle.
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2. Sculptural fragment (Pl. II, fig. 7).
Discovery conditions: it was discovered in 2014 on the via praetoria, in the debris near the fort gate. On this
occasion, we want to thank our colleague Ioan Bejenariu for kindly giving us this monument for publication.
Inventory no.: CC B26/2014.
Considering the sculpture’s fragmented state, it is difficult to specify to which type of monument it belongs. We know it is a funerary monument based on the representation type that appears on it: a funeral banquet scene, from which is preserved the feet of a mensa tripes. This one has curved legs, made in quite
elegant manner, and the tabletop was probably carved in profile, but its upper side is not preserved. On
the right side it appears one leg from a kliné, the mensa being rendered between its support feet. Given
the fragmentary state of the monument, other remarks are impossible. This type of representation of mensa tripes we find on few other monuments in Dacia Porolissensis, on an aedicula wall found at Gilău18(Pl.
II, fig. 8), on the fragment from Șaula19 (Pl. II, fig. 9) and on the pillar element from Ilişua20(Pl. II, fig.10).
From Buciumi in the old bibliography is mentioned a fragment of a possible funerary inscription, probably a
fragment of a funerary stela inscription field, raised by Valeria, the wife and her son, in honor of the deceased,
that remained anonymous. But this monument which seems to have been carried to Blaj in 1873, is now lost.
Archaeological discoveries of numerous pieces sculpted in stone were known only from honorary inscriptions
or fragments of architectural elements, from different buildings inside the fort. The emergence of these two fragments from the new excavations inside the fort, bring some new data regarding the local roman sculptural workshop activity, so little known. We know now, that at some point in the necropolis near the fort, were construction
of aedicula type, and the funerary banquet theme, so well known as a funerary sculptural monuments representations in all Roman Dacia, was used also by the local roman sculptors.
Noi monumente sculpturale din castrul roman de la Buciumi
(Rezumat)
Descoperirile arheologie referitoare la piese sculpturale în piatră din castrul roman de la Buciumi erau numeroase doar în ceea ce privea fragmente de inscripții onorifice sau elemente arhitectonice provenite de la diferite construcții din interiorul castrului. Studiul acesta aduce în discuție
două noi monumente sculpturale descoperite pe teritoriul castrului: 1. Perete lateral de aedicula (Pl.1a-b) fragmentar, cu bustul unui personaj, până
la nivelul gâtului și mâinile acestuia, într-una din ele ținând se pare un volumen; 2. Fragment monument sculptural, decorat cu scena banchetului
funerar, din care se mai păstrează picioarele unei mensa tripes.
Apariția celor două fragmente din ultimele cercetări aduc câteva completări privind activitatea atelierului local de sculptură, atât de puțin cunoscută. Știm că la un moment dat în necropola din apropierea castrului aici existau construcții funerare de tip aedicula iar mult cunoscuta temă a
banchetului funerar era folosită și la reprezentările monumentelor sculpturale funerare din zonă.
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Familia nobiliară de Șintereag [Somkerek] și evoluția acesteia
de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor
[secolele XIV-XVI]
A. Dinamica unui domeniu familial 1382-1481
Mihai Florin HASAN
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În general, subiectul familiilor nobiliare din Transilvania, în sens larg, nu este o necunoscută istoriografică
pentru oricare din istoriografiile transilvănene: maghiară, săsească sau românească. András Kovács a trecut în
revistă, în mod fericit, istoriografia maghiară asupra acestei problematici1, Marius Diaconescu a sintetizat problematica nobilimii din Transilvania angevină2 foarte recent, iar astfel de studii particulare întâlnim în ambele
istoriografii. Nu dorim să detaliem aceste aspecte foarte cunoscute specialiștilor în domeniu, ci vrem să ne oprim
asupra unei familii, care oferă perspective foarte interesante din perspectivă genealogică, a evoluției patrimoniale și infracționale, a implicării în viața politică și administrativă a regatului Ungariei, cu care ne-am întâlnit în
cursul investigațiilor doctorale.
Unul dintre primele studii a fost redactat la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost publicat în revista Turul3.
Printre ultimele investigații despre care avem cunoștință, din mediul istoriografic consacrat, pe linia reconstrucției genealogice, acestea îi aparțin regretatului medievist maghiar Engel Pál4. Pentru alte aspecte privind pe unii
membri ai familiei, cercetătoarea Weisz Szidónia le-a dedicat o serie de studii speciale5.
Familia nobiliară Erdélyi, denumită concomitentde Somkerék, impunând, probabil, după toate probabilitățile, printre primele nume nobiliare duble din Transilvania [Erdélyi Somkeréki], provine dintr-o linie genealogică
distinsă, care coboară cel puțin până în secolul al XII-lea, ceea ce îl determina pe istoricul maghiar de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, Karácsonyi János să afirme: „a fost unul dintre cele mai faimoase triburi ale patriei noastre,
coborând din secolul al XII-lea până în prezent, el mereu s-a aflat printre conducătorii țării”6.
Simon de Keza în cronica sa, în primul Appendix, acolo unde arată originea unor mari familii nobiliare maghiare, afirmă despre neamul Becs-Gergely [Bechagregorium, Bechegregor, Beche et Gregorii, Bechegereger]7 că:
1
2
3
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http://www.familyhistory.ro/index.php?id=20061113oldfamilies, accesat la 23.10.2015.
Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p.
Décsényi Gyula, A somkeréki Erdélyi család 1415. évi czimeres levele és nemzedékrendje, în Turul, 10 (1892), Magyar Heraldikai
és Genealógiai Társaság, p. 105–112.
Engel Pál,Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
Vezi CV-ul la http://www.minerva-posdru.ro/CVuri/DOC/Szidonia%20WEISZ.pdf.
Karácsonyi János, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, I,Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1901,
p. 214.
Ibidem. Nota 1: variantele în latină ale neamului cf. Fejér, vol. IV/2 sau V/3, Wenzel III.
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„11. Betse et Gregorius de Cornis. Betse vero et Gregory similiter de Francia generatio oritur, ex cognatione Guilielmi
dicti Cornes”8. Această afirmație era coroborată cu cea despre neamul Zsámboki [Samboki], care, prin Sambuk/
Sumbuk provenea din comiții de Champagne.
Chronicon Dubicense, preluând informații din același loc comun cu Simon de Keza sau copiindu-l, afirma la
1358: „Berse autem et Gregory generacio de Francia est, ex consanguinitate Guillermi dicti Cornes”9.
Thuróczi în cronica sa, dedicată istoriei maghiarilor, scrie după modelul antecesorilor săi în partea a doua a
operei sale, doar numele fiind greșit redate [vezi mai jos observațiile lui Mailáth]: „Caput XV. De generatione Mersa
et Georgii. Mersae autem et Georgii generacio de Francia est, ex consanguinitate Guillermi dicti Comes”10.
Interesant de remarcat este termenul folosit de Keza și de cei ce l-au compilat ulterior: consangvinitate, un neologism francez provenit din latină, implică rudenia de sânge dintr-un strămoș comun, dar, în special, rudenia de
sânge după tată, fără a fi și după mamă.
Johann Grafen Mailáth, care scria în prima jumătate a secolului al XIX-lea o istorie a maghiarilor arăta că
Simon de Keza vorbea despre descendența celor doi: Beche și Gregor, dintr-un cavaler francez: Guillermus. Istoricul afirma faptul că cei doi erau deja bine cunoscuți în timpul regelui Bela al III-lea [1172-1196], iar nume precum Meusa sau Gerse erau citiri eronate pentru nume ca Beche sau Gregor în anumite cronici din secolul al XVlea, fie chiar de către autori sau de anumiți editori [cazul Thuróczi-Schwandtner], alții pur și simplu le-au omis11.
Mailáth afirma, în continuare, faptul că surse despre descendenții acestora erau însă cunoscute la acea dată: Kátona, Cornides, Colecția Muzeului Național Maghiar, actele conventului din Jászov sau documente din diverse
colecții sau arhive, precum cel publicat de Kereszturi în istoria sa dedicată episcopiei de Oradea12. Kereszturi, de
altfel, pusese în circulație un document din 1298 ce amintea un transfer de posesiuni dintre membri ai neamului
Bechgregor, inclusiv din rândul viitoarei familiii Bethlen, și un anume Ladislaus, fiul lui Hegun, fapt ce avusese
loc în fața capitlului bisericii din Oradea13. Acesta se găsea în colecția P. Simonchicz și, asemenea altor documente
publicate în compendiul său, erau folosite de autor ca argumente în diverse demonstrații asupra istoriei episcopiei orădene.
Nagy Iványi analizând, la rândul său, familiile nobiliare maghiare, atunci când scrie despre familia Apafi [în
vechea grafie maghiară: Apaffy], care știm că s-a desprins din acest neam Becse-Gergely la sfârșitul secolului al
XIII-lea-începutul secolului al XIV-lea prin Gegus14, scria că, în conformitate cu mai multe legende sau istorisiri,
pe care le amendează parțial, Sarolta, sora lui Ștefan I și soția fostului rege Samuel Aba, rămasă văduvă fără
urmași, în urma morții soțului, s-a recăsătorit cu un cavaler străin venit din Franța, comitele Guilielmus Cornes,
căruia i-a născut un fiu Marhard, ce a continuat linia familiei prin fiul său Laurentius, cunoscut ca și Bult, ce a
dat naștere unui număr de cinci fii: Bochon, Boncz, Bencze, Csák și Bethlen, din care vor porni familiile Bethlen
[acesta va primi și scutul heraldic: un șarpe încoronat, cu un măr în gură, în fapt un glob cruciger] și, mai apoi,
Apafi15 [nu întâmplător, poate, rezidența familiei Apafi va fi la Mălâncrav= Almakerék = Mărul rotund, magh., fiind
cunoscută ca și Almakeréki Apafi sau Nagyfalui Apafi]16. Prin reproducerea genealogică a acestei legende, până la
ipotetica separare a familiilor Bethlen de Iktár de Apafi, Nagy Iványi o asumă, însă, în scrierea sa. Tot acolo, istoricul reproducea scutul heraldic al principelui Mihail Apafi în care era reprezentat un coif străpuns de o spadă.
La 1901, Karácsonyi János afirma că, desigur, părea mult mai adevărat faptul că familia să fi avut posibile legături cu spațiul francez pe linie feminină, căci numele din neamul Becse-Gergély, nu par a fi franceze17. De altfel,
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istoricul înregistra informații despre o familie Le Cornu, care, printr-un William/Guillaume/Wilhelm Le Cornu
slujea în flota regelui Neapolelui, Carol d’Anjou, la 126618, iar poate o verișoară/rudă a acestuia să se fi căsătorit în
spațiul maghiar, numele acestui cavaler ajungând să fie vehiculat în cronicile perioadei19.
Foarte recent, Marius Diaconescu, analizând nobilimea și structurile sale din Transilvania în epoca angevină,
atunci când aduce în discuție originea neamului, ca punct de pornire pentru familiile Bethlen, Apafi, Léli Tóti,
Nemegyey, Somkeréki și Virágosberki, amintește ambele puncte de vedere, atât cel al cronicarului de Keza, cât
și cel al lui Karácsonyi, fără a se pronunța pentru vreunul20, ci consemnându-le ca două ipoteze de lucru. Engel
Pál în studiul său genealogic asupra nobilimii maghiare [2000] considera aserțiunile lui Karácsonyi asupra părintelui lui Ant și Becse21 ca și ridicând semne de întrebare. În studiul său binecunoscut, Regatul Sfântului Ștefan,
medievistul maghiar asumase o origine maghiară a neamului22, căci scria: „…unui oarecare Becse și a fratelui său,
Dorozsma (Drusba), care apar ca deținători de pământuri din Câmpia Ungariei, într-o diplomă a regelui Geza I,
din anul 1075. Becse a devenit strămoșul clanului Becse-Gergely, pe când de la fratele lui s-a tras clanul Dorozsma, de
care a aparținut și celebra familie Garai”.
Practic ambivalența privind originile clanului se extind până în prezent, fără vreo soluționare clară, până la
apariția unor noi dovezi, care să permită completarea acestui „dosar”. Cert este faptul că și în favoarea unei imigrații franceze din nordul Europei există dovezi, care ar putea susține aserțiunile inițiale ale lui Keza. De altfel,
inclusiv grafia numelui acestui cavaler problematic: GUILIELMUS, așa cum o transmite Keza, trimite spre un
mediu italo-normando-francez, putând fi și o influență a mediului în care cronicarul a activat.
În acest sens, a ceea ce afirmam mai sus, putem menționa o familie normando-franceză Le Cornu, care participă la cucerirea Angliei de către ducele bastard Guillaume, devenit William the Conqueror [1066-1087] și primește
posesiuni în comitatul Devon, conform Domesday Book, anume Thornbury, cu obligația precisă de a păzi alături de
abatele de la Tavistock, oricând va fi chemată, granița sudică a regatului23. La 1289 un William Le Cornu și, mai
apoi, urmașul său, Roger plăteau taxe pentru cinci proprietăți din Devonshire24 abatelui de Tavistock.
Dicționarul numelor de familie din Wallonia și zona Bruxelles înregistrează ca și sobrichet Cornu, Cornut de
la 1180 [Johannes Cornuts] în diverse locații, prima variantă Le Cornu fiind înregistrată la 1251 [Jakeme Le Cornu] la
Dettes-Ypres25. Conform autorilor acest sobrichet se leagă de un element de coafură, care, văzut din spate semăna
cu niște coarne, dar și, posibil, se putea referi la un om bizar, extravagant, bogat, opulent26.
Practic, direcțiile de cercetare ale acestui sobrichet ne trimit spre Normandia și Wallonia, Regatul Angliei și Regatul Neapolelui dar având ca loc de pornire Normandia, ceea ce nu poate decât să întărească ideea unei imigrări
din această regiune nordică, normando-francă, a unui nobil ce s-a făcut remarcat la marginile christianitas-ului
prin bizareria coafurii sale.
Ca o concluzie finală, indiferent de acceptarea uneia sau alteia dintre punctele de vedere istoriografice: origine franceză pe linie paternă, origine franceză pe linie maternă, este clar faptul că acest neam, cel puțin în secolul
al XIII-lea, avea conștiința unei „descălecări” occidentale, care îl așeza alături de marile familii aristocratice ale
timpului lor.
Simbolurile heraldice comune folosite de familiile Garai, Bethlen, Erdélyi, ce aduc în prim plan șarpele27 încoronat transmit la origini comune ce s-au perpetuat până în secolul al XV-lea28.
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Fig. 1. Stemele heraldice ale familiilor Garai, Bethlen și Erdélyi somkeréki [apud Csoma József].

Fig. 2. Scutul heraldic al lui Franciscus Apafi [1493] și propunerea de reconstituire
a scutului heraldic al neamului Becse-Gergély [apud Keöpeczi Sebestyén József]29.

Domeniile inițiale ale familiei s-au aflat în comitatele vestice ale Ungariei, la 1298 capitlul orădean înregistrând posesiuni din comitatul Bihor, în vecinătatea voievodatului transilvănean. O evoluție a domeniului neamului Becse-Gergély a fost punctată de Karácsonyi în anul 1901, menționată în treacăt și de către Marius Diaconescu
atunci când menționează evoluția familiei Bethlen, dar și a nobilimii din comitatele ardelene.
Evoluția ramurilor neamului, care la începutului secolului al XIV-lea avea deja patru ramificații: Léli [după
1258], Bethlen [după 1282], almakeréki Apafi [după 1298], Somkeréki [după 1298]30, a continuat și pe parcursul
secolului al XIV-lea în cadrul familiei Somkeréki începută de Gelet [atestat între 1298-1304], prin urmașii acestuia
desprinzându-se familiile Nemegyei [după 1325] și Virágosberki [după 1325] și apoi Erdélyi somkeréki [după
1391] în urma dispariției ramurii directe Somkeréki [după 1391/92-1410] prin moartea urmașilor nepoților lui
Ladislaus [atestat între 1325-1364]31. Ramurile Virágosberki și Nemegyei vor dispărea, la rându-le, după 1392,
respectiv, după 141532 [după părerea noastră, mai târziu] astfel încât familia Erdélyi Somkeréki va rămâne moștenitoare a familiei de Somkerék, până la dispariția ei și preluarea moștenirii de către familia Bánfi, apoi Teleki în
secolul al XVII-lea.

29 Keöpeczi Sebestyén József, A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család cimere, în Erdélyi Tudományos

Fűzetes, 13/1928, Lapkiadó Nyomdai Muintézet R.-T., Cluj-Kolozsvár, 1928, p. 9.

30 Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457…, Becsegergely nem
1. tábla: elágazás.
31 Ibidem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
32 Ibidem.
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a) Domeniul familiei Erdélyi Somkeréki
de la sfârșitul perioadei Angevinilor și la începutul secolului al XV-lea.
În secolul al XIII-lea neamul Becse-Gergély, stabilit în Transilvania, cu maxim douăzeci de ani anterior marii
invazii mongole din 1241/4233 achiziționase în comitatul Dăbâca patru posesiuni34, în comitatul Alba din Transilvania un domeniu format din șapte moșii35, în partea estică a comitatului Solnocul Interior au deținut încă de
la finalul perioadei arpadiene posesiuni situate între domeniul cetății Ciceu și satele din zona Bistrița-Rodna: 23
de posesiuni, din care 9 ale familiilor Bethlen și Apafi, iar 14 ale familiilor Somkeréki, Nemegyei și Virágosberki,
împărțite de abia în 139136. Familiile Bethlen și Apafi mai dețineau în celelalte comitate alte 12 moșii37. Ulterior
neamul a mai achiziționat trei posesiuni în scaunul Mediaș38.
În 16 iulie 1364, în urma unui conflict între membrii neamului, familia Virágosberki achiziționa de la rudele
din familia Bethlen posesiunea Bretea din comitatul Solnocul Interior, împreună cu posesiunea Zekerberethe [azi
în compunerea satului Bretea] până la stingerea eventuală a familiei39.
În 1389, la 27 ianuarie, Michael, fiul lui Ladislaus, și Michael, fiul lui Stephanus, le interziceau, în fața scaunului
de judecată comitatens40, fiilor lui Ladislaus Borz să vândă sau să înstrăineze moșia Andreashaza din comitatul
Cojocna41. E un semn că această posesiune avea la acel moment trei proprietari, unul fiind Michael Somkeréki, iar
doi dintre aceștia blocau moștenitorii celui de-al treilea proprietar să înstrăineze posesiunea ca un tot.
Un act din 27 aprilie 1390 este un alt indicator că familia Somkeréki a intrat în posesia unei părți din moșia
Andreashaza de la proprietarii de drept: Michael Andrásházi, fiul lui Stephanus, interzicea lui Petrus Ravaz Szucsáki să continue cu vânzarea unei păduri a sale către clujeni42. Ulterior reieșea că acea parte de posesiune fusese
vândută pentru 60 de florini clujenilor43.
Între 14 și 19 aprilie 1391, din schimbul de scrisori dintre regele Sigismund și capitlul Transilvaniei, reieșea
că Iohannes Somkeréki poseda ceva părți din moșiile Gerend [Sup. et Inf., Luncani, jud CJ], Banalyky [Banabyky,
Vâlcele, jud. CJ], Zenthkiraly [Sâncraiul de Mureș, jud. MS], Egerberg [Viișoara, jud. CJ] și Hadrew [Hădăreni, jud.
MS] din comitatul Turda, pentru care solicita, împreună cu Gregorius Kechethi [de Păltiniș, jud. HR.], rescrierea
unui act din 126844, de la Bela al IV-lea, act care supraviețuise marelui incendiu de la 1277 în sacristia capitlului.
La 20 decembrie 1391, conventul de la Cluj Mănăștur scria vicevoievodul Ladislaus că a primit scrisoarea
acestuia din 15 noiembrie prin care solicita o diviziune a proprietăților dintre nobilii din familia Somkeréki:
Stephanus Virágosberki, fiul lui Beche, Iohannes și Anthonius, fii lui Nicolaus, Ladislaus, fiul lui Ladislaus, Ladislaus, fiul lui Geleth Somkeréki și Iohannes, fiul lui Michael Nemegyei. Conventul îl informa pe vicevoievod
asupra faptului că, pe lângă omul vicevoievodal, anume Nicolaus, fiul lui Cozma, l-a trimis pe fratele Lucasius,
preotul, membru al conventului, și care s-au întors la 18 decembrie, când s-au prezentat în fața conventului45 arătând că membrii clanului au dorit să proroge acțiunea până în data de 11 februarie 1392, respectând legislația ce
prevedea prezența oamenilor de mărturie (16), a omului voievodal și a mărturiei conventuale.
La 13 ianuarie 1392 membrii familiei, amintiți în actul din 15 noiembrie 1391, la care se adăuga Martinus Somkeréki, fiul lui Andreas46, făceau întâmpinare pentru nerespectarea procedurilor și, drept urmare, la 11 februarie
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, p. 31.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 103.
Ibidem, p. 119.
Ibidem.
Ibidem, p. 31.
Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, vol. XII, Editura Academiei RSR, București, 1985, doc. 292, p. 296.
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. I, doc. 144, p. 216.
Localitate astăzidispărută lângă Mera, jud. Cluj.
Ibidem, doc. 168, p. 223.
Ibidem, doc. 169, p. 224.
DL 30100.
Teleki, I, doc. 176, p. 232.
Bănuim a fi un fiu al lui Andreas, fiul lui Ladislaus Somkeréki, amintit într-un document din 1364: Ibidem, doc. 95, p. 132.
Voievodul aplanase un conflict între familiile Apafi, Bethlen, Somkeréki, Nemegye și Virágosberki, printr-o moșie cedată
(zălogită sau poate vândută) de Ladislaus, fiul lui Geylet, și generația sa, anume moșia Berethe [Bretea], care se dăduse
celor vexați împreună cu posesiunea Zekerberethe, cu tot cu moșia românilor ce trăiau între limitele posesiunii. Dacă nobilii
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1392, omul voievodal de mărturie, Stephanus CrispusGirolti, împreună cu omul conventului, preotul Anthonius,
au trecut la împărțirea posesiunilor în părți egale.
Ladislaus Nemegyei a primit 1/3, Stephanus Virágosberki a primit 1/3, iar urmașii lui Ladislaus Somkeréki o
altă treime. Posesiunile astfel împărțite au fost: Somkerék [Șintereag] (1), Virágosberk [Florești] (2), Nemege Inferiori
[Nimigea de Jos] (3), Nemege Superiori [Nimigea de Sus] (4), Nemeth [Crainimăt] (5), Prozlop[Prislop, Liviu Rebreanu] (6), Luchka[Lușca] (7), Magasmorth[Mogoșeni] (8), Kach[Cociu] (9), Alsovbrethe[Bretea] (10), Egrus [Agrișu
de Sus] (11), Uduarhel [Șieu-Odorhei] (12), Felsewbrethe[Bretea] (13) și Chepan[Cepari] (14) din comitatul Solnocul
Interior47. În plus, insula existentă în Somkerék era împărțită tot în trei, familia lui Ladislaus primind partea superioară, iar fiecare parte a renunțat la curiile sale din posesiuni (Iohannes Somkerék a renunțat la curia sa din
Somkerék, Iohannes Nemegyei a renunțat la curia sa din Nemegye, iar Stephanus Virágosberki a renunțat la
curia sa din Virágosberk).

Fig. 3. Domeniul Somkeréki la momentul împărțirii sale din 1392
(distanța dintre Berethe și Nemeth: 74 de km, suprafața cuprinsă între sate: 234 km2).

Fig. 4. Amplasarea aproximativă a domeniului la 1392 la nivelul comitatului Solnocul Interior.

din familia Virágosberki mureau fără urmași, aceste posesiuni treceau la familia Bethlen. În caz contrar procesul urma să
fie invers [vezi în text, supra].
47 Ibidem, doc. 178, p. 235. Toate în actualul județ Bistrița Năsăud. Și DL 73797.
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În 1394 Stephanus Virágosberki renunță la partea sa de drepturi din două posesiuni din comitatul Dăbâca, la
care era îndreptățit prin bunica sa, Katherina, anume Kayla [Caila, jud. BN] și Chyger [așez. disp. în aval de Bistrița, jud. BN48], în favoarea lui Lucas Kaylái49.
Pe data de 12 iulie 1394 în fața magistrului Petrus Gereb, vicevoievodul Transilvaniei, un proces destul de
complicat le aducea, în devălmășie, familiilor Virágosberki și Somkeréki, datorită înrudirii lor cu familia Kaylái,
alături de Leukus Szentegyedi, fiu al uneia dintre nobilele implicate în proces, o jumătate din posesiunea Zenthandreas [cumpărată în 1288 de Welkyn Kalyái de la Petrus, fiul lui Laurentius; Șieu-Sfântu, jud. BN], din posesiunea Erche și dintr-un pământ de curie din Bistrița50.
În 1402, aflându-se la Schaumberg, regele Sigismund de Luxemburg dona lui Anthonius și fratelui său, Iohannes, fiii lui Nicolaus51 o serie de posesiuni pentru vitejia arătată la capturarea cetății Tnin de sub stăpânirea regelui pataren al Bosniei52, toate din comitatul Solnocul Interior: Harinna [Herina, jud. BN] și Belak [Domnești, jud.
BN], precum și Nech [Nețeni, jud. BN], la acel moment o posesiune pustie și părăsită de iobagi. Pe 11 octombrie
regele anunța din Pojon [Bratislava] că Anthonius Somkeréki merita să fie răsplătit, pentru faptele sale de vitejie,
cu 70 de sesii iobăgești din posesiunile Harina, Belak și Nercz/Nech53. Cum din acte anterioare știm că Nețeni-ul
era depopulat, atunci trebuie să bănuim faptul că Herina și Domnești aveau în aria satelor 70 de sesii iobăgești.
La 11 noiembrie 1402 capitlul Transilvaniei reproducea o scrisoare a regelui prin care arăta că a oferit cu titlul
de nova donatio posesiunile Harinna, Bylak și Neech, fiilor lui Nicolaus Somkeréki, moșii pe care le obținuse prin
schimb cu episcopul Transilvaniei, în schimbul cetății Kechkees [act emis la 11 octombrie], iar la 7 noiembrie s-a
făcut introducerea în posesie, la fața locului54.
La sfârșitul lui noiembrie 1402 un teren din Bistrița este împărțit între membri ai familiilor Nemegyei, Virágosberki și Somkeréki, ca urmare a unui deces în familia Virágosberki55.
La 14 mai 1403 din Feistrich, Austria, regele Sigismund, la solicitarea palatinului Nicolaus Garai, le acorda
membrilor familiei Somkeréki posesiunile confiscate de la Iohannes zis Kolman pentru „notoriam infidelitatem”,
aceste posesiuni având statutul de titulo nove donationis56. În noiembrie 1403, din Alba Regală, regele rememora
faptele de arme ale lui Anthonius Somkeréki și reîntărea acestuia și rudelor sale posesiunile Harinna, Belak și
Neech, cu titlul de nova donatio57.
Ulterior, la data de 21 iunie 1405, de la Buda, regele Sigismund, la intervenția lui Iacobus Láckfi, rememorând
faptele de arme și vărsarea de sânge ale lui Anthonius Somkerék și a fratelui său, Iohannes, acorda acestora niște
posesiuni din comitatul Turda: Saromberek și Gernezegh, plus taxa (tributo) din Saromberek de pe cincizeci de sesii
întregi58. Posesiunile reveniseră regelui printr-un schimb cu membrii familiei Szécsényi din neamul Kácsics, cu
moșiile Harinna, Belak și Nech. Este interesant faptul că, la un moment dat, și aceste posesiuni, acordate de rege
la schimb, au revenit autorității regale59, în condiții cunoscute [schimb cu episcopul Transilvaniei pentru cetatea
Kechkees], între 18 aprilie 1395 [data cedării la schimb cu neamul Kácsics]60 și 22 iulie 1402 [data donării către Somkeréki]. De aici ar urma această schemă de transferuri61:

48 Corneliu Gaiu, Ștefan Dănilă, Așezarea feudală Cighir, în File de Istorie, VI, Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, Tipografia

„Maramureș”, Baia Mare, 1989, p. 67.

49 Teleki, I, doc. 183, p. 241.
50 Ibidem, doc. 184, p. 242.
51 Scribul notează numele de Somkerék sub forma: Chonkaregky, fapt ce implică o transcriere fonetică, la fața locului, într-o

ciornă a cărui formă finală nu a mai fost revăzută de receptor.
Teleki, I, doc. 221, p. 284.
DL 74422.
Teleki, I, doc. 224, p. 286.
Ibidem, doc. 225, p. 289.
Ibidem, doc. 226, p. 291.
Ibidem, doc. 227, p. 292. Și DL 73853.
Teleki, I, doc. 233, p. 299.
Ibidem.
60 Ibidem, doc. 187, p. 252.
61 Engel Pál considera că schimbul cu episcopul Transilvaniei pentru Herina și pertinențele sale s-a făcut în jurul lui 1395,
părere la care se alătură și A. A. Rusu, în Pál Engel, Magyarország világi archontológiája 1301-1457, vol. I,MTA Történettudományi intézete, Budapest, 1996 [Archontológia], p. 338, respectiv Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi
teritoriile învecinate (se. XIII-XIV), Editura Mega, Cluj Napoca, 2005, p. 514.
52
53
54
55
56
57
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1 Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I. A-N, Editura Academiei RSR, București, 1968, vocile Herina, Bylak, Nech.
2 Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Műller, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, vol. II, f. ed., Hermannstadt,
1897, doc. 795, p. 201: locul de emitere al actului episcopal.
3 Din actul din 18 aprilie 1395 știm faptul că voievodul Transilvaniei avea nevoie de 3540 de florini pentru expediția contra turcilor, deci putem bănui
că a schimbat acele posesiuni ale sale pentru cele trei posesiuni pe care să le fi vândut/zălogit apoi episcopului.
4 Episcopul Transilvaniei le-a cedat pentru cetatea Kechkees.

La 20 iulie 1405, capitlul Transilvaniei anunța faptul că primise de la rege o scrisoare de punere în posesie,
emisă pe data de 21 iunie, iar la 5 iulie, oamenii desemnați în acest sens, făcuseră punerea în posesie pentru moșiile Saromberek și Gernezeth în favoarea nobililor Somkerék62.
Pe data de 29 decembrie, același an, 1405, regele Ungariei întărea donația făcută membrilor familiei Somkerék
în vară, sub forma unui privilegiu solemn, sigilat cu sigiliul secret regal, nou, rotund, cu menționarea membrilor
consiliului regal, actul fiind redactat de cancelarul regal, episcopul Eberhard de Zagreb63.
În 18 mai 1406, regele le scria voievozilor Transilvaniei ca drepturile posesionare în moșiile Zenthandras
[Șieu-Sfântu] și Kayla [Caila] ale membrilor familiei Somkeréki și Virágosberki să fie respectate de nobilii din
familiile Szentandrási și Kajlái, care le-au produs diverse neplăceri64.
Un act din această perioadă, emis după moartea lui Ladislaus Somkeréki, indică faptul că familia acumulase
destule bunuri de valoare. De exemplu, în casa lui Ladislaus, fiul lui Geleth, pe lângă lada de acte, se mai găseau:
armuri, lăncii, arcuri de tip zamscirig, cel puțin trei cai de luptă valorând 150 de florini, două cruci, un relicvar
plin cu moaște, un scrin argintat cu haine femeiești în valoare de 40 de florini, un inel sigilar din aur masiv și alte
asemenea65. Ladislaus își redactase testamentul în perioada în care participase la campania din Moldova [1395],
fapt certificat prin sigiliul voievodal, dar fusese redactat într-o formă foarte proastă66. Din păcate, așa cum vom
arăta mai jos, la un moment dat acest testament a cauzat o crimă violentă.
Pe data de 10 aprilie 1408 familiile Somkeréki și Sztrigyi moșteneau, după bunicul secui din familia Gyerőfi
Mehési, o jumătate din posesiunile aceluia din comitatele Cojocna, Turda și scaunul Mureș, plătind și 1566 de
florini zăloage și plăți de judecată, înțelegându-se cu mătușa lor ca, partea nemulțumită, să achite 100 de mărci
de Buda [aprox. 24 de kg de argint] celeilalte părți, plus 10 mărci judecătorilor67: Mehes [Miheșu de Câmpie,
jud. MS], Gerebenes [Grebenișul de Câmpie, jud. MS], Welkeer [Răzoare, jud. MS], Nyulas [Milaș, jud. MS], Neema
[Nima Milășelului, jud. MS] și Zenthmarton [Sânmărtinul de Câmpie, jud. MS].
În data de 4 mai 1408 știm că la Bistrița s-a judecat o cauză în care apar o parte din bunurile familiei Somkerék:
anume o casă de piatră, cu toate dependințele mobile și imobile, inclusiv cu o moară, șase pocale de argint aurit, în
valoare de 100 de florini, o diademă de argint aurit în valoare de douăzeci de florini de aur, plus 250 de florini de
aur peșin68.
Între aprilie și octombrie 1409, regele Sigismund rezolvă o plângere a secuilor din scaunul Mureș, în sensul
în care le ordonă, ca bucata de pământ Ebes (arabil și pădure) ținând de posesiunile Saromberek și Gyernezeg,

62 Teleki, I, doc. 234, p. 301.
63 Ibidem, doc. 236, p. 305.
64
65
66
67
68

Ibidem, doc. 239, p. 310. Documentul 240, din același an, plasa posesiunile cele două în comitatul Solnoc.
Ibidem, doc. 243, p. 317.
DL 67242.
Teleki, I, doc. 260, p. 335.
Ibidem, doc. 261, p. 337.

135

donate de Maiestatea Regală familiei Somkeréki (Anthonius și Iohannes) să le fie lăsată acelor nobili ai săi, fără
a-i mai acuza de ocupare abuzivă, căci suveranul a decis astfel cu titlul de nova donatio69.
La 11 februarie 1410 regele Sigismund prorogă procesul dintre familiile Somkeréki, Sztrigyi și mătușa lor,
născută în familia Gyerőfi Mehési, pentru împărțirea moștenirii prin desherență masculină, început în anul 1408,
pentru data de 6 aprilie 141070. În aceeași zi, regele pune în vedere autorităților din voievodat și pământul secuiesc, faptul că familia Tuszoni a încălcat înțelegerile anterioare și, ca urmare, trebuie să plătească taxele solicitate
în acest caz71.
Pe data de 17 februarie 1410, castelanul Anthonius Erdélyi Somkeréki solicita capitlului din Vészprem să-i
întărească un act de familie emis de voievodul Transilvaniei, Dionysius Lackfi în 1364, cu privire la moșia Zekerberethe72.
La 10 mai 1410 vicevoievodul Transilvaniei arăta capitlului albens faptul că Anthonius Somkeréki a solicitat
rescrierea actelor privitoare la posesiunile Gernezegh, Saromberek, Ebes și Nebanch73, unde să se cuprindă și
actul din 18 aprilie 1395.
În 12 mai 1410 capitlul Transilvaniei redacta un act între familiile Somkeréki, Sztrigyi, pe de o parte, și Tuszoni, pe de alta, ca moștenitori ai familiei Gyerőfi Mehési, ca în viitor partea ce va rupe înțelegerile, deja încheiate, cu privire la posesiunile Mehes, Gerebenes, Welkeer, Nyulas, Neema și Zenthmarton, revenite lor prin desherență,
să plătească celeilalte 200 de mărci de argint de Buda, iar judecătorilor douăzeci de mărci74.
Seria favorurilor regale continuă în 16 august același an (1410), când suveranul acceptă propunerea acordării
prin judecată a unor posesiuni transilvănene, prin episcopie, posesiuni preluate de Filippo Scolari, în congregația
generală, de la nobilii Gyógyi, fii lui Stephanus75; apoi, amintindu-și de faptele lui Anthonius, Sigismund îi acordă acestuia, lui Demetrius Virágosberki [amintit eronat ca fiu al lui Becse; în fapt fiul lui Stephanus] și lui Iohannes Nemegyei, fiul lui Michael, dreptul ca, pe oricare dintre posesiunile lor, din părțile Transilvaniei, să-și ridice
„unum castellum seu fortalitium”, pe care „edificare, tenere, construere et conservare”, ba mai mult, să fie păstrat de
urmașii lor „more et consuetudine ceterorum regni nostri nobilium castellum habentium et tenentium”76, ceea ce implică
existența unor cutume cunoscute, pentru deținerea și păstrarea fortificațiilor nobiliare, fapt ce pare a se reflecta,
ulterior, în legislația regală de la jumătatea secolului al XV-lea77.
La 15 noiembrie 1410 reieșea că nobilii Somkeréki, împreună cu nobili din familiile Suki, Zsombori și Sztrigyi,
se găseau într-un proces prorogat la Sântimbru, prin care solicitau primirea a ¼ din posesiuni ale lui Michael
Dályai: Hennengfalwa, Demeterpataka, Wyfalw, Vereseghaz, Birbow, Vingarth, Gergerfaya, Rengenkyrh, Kugfalwa și Benchench78. Trebuie să fi fost vorba de ceva înrudiri pe linie feminină și vreo desherență în ramurile familiei cu origini greviale. Știm că familia Sztrigyi emitea pretenții asupra acestor bunuri imobile prin alianța lor familială cu
nobilii Somkeréki, dar nobilii Suki (cel puțin Iohannes) și Zsombori (Iohannes) posibil să fi avut mariaje încheiate
în familia Dályai.
Pe data de 29 aprilie 1411 Anthonius Somkeréki protesta în fața conventului de la Cluj Mănăștur, contra nobililor din familia Losonci Dezsőfi, căci, după ce aceia au cumpărat moșiile Chanad și Chedryes/Zederyes de la
nobilii Benedictus zis Bychak și Valentinus Szentháromsági, și-au ridicat semnele de hotar, incluzând acolo și un
pământ al său, din apropiere79.
Cu ocazia unui atac armat, între rude, din 31 august 1411, reiese componența pe curți/sesii iobăgești a posesiunii Kach80:
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Somkeréki-Erdélyi Somkeréki
Petrus
Nicolaus
Văduva lui Kouch
Văduva lui Simon

Nemegyei
Hyrych
Iohannes
Marcus
Lucas
Iohannes
Elias
Iohanes
Iohannes

Virágosberki
Simon
Elie
Sandor
Wlkan

Somkeréki
Georgius
Gregorius
Stephanus
Aprus
Petrus Rufus

Dacă cei nominalizați în actul de acuzare reprezintă totalitatea iobagilor din Kach, atunci cei ai ramurii Erdélyi Somkeréki și Somkeréki sunt cei mai înstăriți, într-un sat cu 21 de familii, căci pagubele produse celor 9
familii au fost estimate la 600 de florini81.
În document nu sunt menționați oficialul sau viceoficialii82, pe care știm că fiecare familie nobiliară îi avea în
posesiunile sale.
Pe 23 iunie 1412 regele anunța faptul că nobilii Somkeréki, pentru faptele lor din Croația, au primit posesiunile Saromberk [Dumbrăvioara, jud. MS], Gyernezegh [Gornești, jud. MS], Nebanch [disp., azi Libanci, între
Chinari și Dumbrăvioara] și Ebes [disp., pe lângă Dumbrăvioara și Gornești] din comitatul Turda, luate de la
nobilii Szécsényi în schimbul moșiilor din comitatul Dăbâca83. Momentul marca de fapt actul familial de protejare
a noii donații după ruperea ei [vezi infra]. Tot atunci regele ordona printr-un mandat regal adresat voievodului
Transilvaniei și comitelui secuilor să protejeze drepturile familiei Somkeréki asupra acelor posesiuni [23 iunie] și
întărirea hotarelor în contra celor ce ar dori să le preia potentialiter, în timp ce ordona la 8 septembrie conventului
de la Cluj Mănăștur să separe părțile de moșie disputate de secuii din scaunul Mureș, din posesiunea Erney [Ernea, jud. MS] de cele aflate în posesia nobililor Somkeréki84.
La 26 iunie 1412 din Buda, din inițiativa regală, fidelul Anthonius
de Erdel primea din partea monarhului dreptul ca, împreună cu frații
săi [condivisionali] să țină în posesiunea lor, Somkerék, un târg săptămânal, în ziua de luni, iar anual un târg liber de sărbătorile Rusaliilor,
respectiv de Adormirea Fericitei Fecioare (15 august), cu precizarea
că și ziua anterioară și următoare se va prelungi târgul, cu aceleași
libertăți „aliarum civitatum nostrarum celebrari consuevisset”, fiind invitați toți cei ce doresc și pot vinde produse prin anunțarea publică a
deschiderii târgului în comitatul Solnoc85 [Interior].
Pe data de 27 iunie 1412 regele anunța capitlul Transilvaniei că
nobilii Somkeréki doreau să-și refacă semnele de hotar pentru posesiunile Saromberk [Dumbrăvioara, jud. MS], Gyernezegh [Gornești,
jud. MS], Nebanch [disp., azi Libanci, între Chinari și Dumbrăvioara]
și Ebesthelky [disp., pe lângă Dumbrăvioara și Gornești] din comitatul
Turda86. Acest act are o justificare clară în același program de protecție față de puternicii Szécsényi [vezi infra].
În 12 iulie, același an, „președinții” congregației generale a Transilvaniei: voievodul Stibor, episcopul Stephanus al Transilvaniei și Pipo
Fig. 5. Posesiunile Gornești și Dumbrăvioara din
de Ozora au anunțat că li s-a întărit cu titlul ereditar [titulo hereditario] comitatul Turda, între care trebuie să se fi aflat și
și ca novo donatio posesiunile Saromberk și Gernezegh din comitatul Nebanch și Ebestheluke (preluare Google Earth).
Turda87 celor din familia Somkeréki.
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Grija nobililor Somkeréki pentru cele două posesiuni din comitatul Turda, achiziționate în anul 1405 ca nova
donatio, și solicitate a fi recunoscute cu titlu ereditar la 1412, trebuie să fie legată absolut de modul în care regele a
intrat în posesia lor de la familia Szécsényi, printr-un schimb, iar familia dorea ca drepturile lor să nu mai poată
fi contestate probabil de părți interesate (Szécsényi, secuii din scaunul Mureș) la un moment ulterior [vezi infra].
În februarie 1413, cu ocazia unei împăcări cu arbitri, ce nu a mai avut loc, pentru un teren litigios dintre râurile Zamus [Someș] și Sayow [Șieu], dinspre posesiunea Koch [Kach], ținând din vechime, cum afirma Iohannes
Bethlen, de posesiunea Beclean88 [Bethlen], putem intui, în parte, cel puțin, motivul acelui atac armat din august
1411 asupra acestei posesiuni, efectuat de nobilii Bethlen. Totuși lipsa nobilului Iohannes Bethlen de la locul de
jurământ denotă, fie sfidarea autorităților locale, fie lipsa numărului de jurători necesari.
Pe 29 octombrie 1413, din cauze urgente, nobilul Ladislaus dictus Ewrkey Frátái a zălogit nobilului Anthonius
Somkeréki o bucată de posesiune din moșia Wolahfratha [Frata, jud. CJ] din comitatul Cojocna pentru suma
de 83 de florini, calculați fiecare la valoarea de 32 de groși89; dacă el sau urmașii nu reușeau să plătească suma
peșin, nu într-un alt mod [specificat foarte clar în actul de zălogire], atunci acea bucată de pământ, fără pădurile
Figewerdew, Mathyuserdew și iazul numit Bywdustho, urma să intre în posesia lui Anthonius și a urmașilor. Dacă
Anthonius nu ar fi fost mulțumit de acea bucată urma să primească una de același tip în posesiunea Magyarfratha
[azi tot în Frata], cu diverse specificații de mutație90 etc.
Pe 18 iunie 1414 știm că lui Anthonius Somkeréki i s-au confirmat, anterior acestei date (pe 15 iunie), hotarele
preluate prin zălogire de la nobilul Iohannes Báthházi pentru ¼ din moșia Magyarfratha, respectiv 1/8 din posesiunea Volahfratha91. Coroborat cu acțiunea din octombrie
1413, putem bănui faptul că Anthonius încerca să-și extindă stăpânirea în posesiunea Frata, în condițiile în care,
probabil, spera ca nobilul Ladislaus Frátái să nu fie capabil
a-și plăti datoria de 83 de florini. Pe 19 iunie 1414 conventul mănășturean îi rescria lui Anthonius Somkeréki actele
din 16 iulie 1364 [referitor la posesiunea Bretea], respectiv
138292 [pe 12 iunie fusese la Sântimbru, în fața vicevoievodului pentru alte cereri legate de moșiile sale].
La data de 14 iulie 1414, în fața capitlului de Alba Iulia,
nobilii Somkeréki și Sztrigyi protestau contra faptului că
două nobile doamne au vândut familiei Tuszoni o posesiune a acelora, Zaah, aflată lângă moșia Miheșul de Câmpie, din comitatul Turda, provocându-le astfel pagube93.
Pe 24 iulie le era reconfirmat, sub formă de privilegiu
solemn, dreptul de a-și ridica pe posesiunile lor transilvănene, o cetate pentru ramurile familiei Somkeréki94, iar la
25 noiembrie, de lângă Köln, regele-împărat le oferea importantul jus gladii: „in faciebus universorum possessionum
et portiorum possessionarium ubicumque intra ambitum regni
nostri Hungarie, […] lignum patibuli et alia tormentorum genera instaurare valeant atque possint”95. Practic, la acest moment posesiunile nobililor Somkeréki deveneau exempte
în raport cu autoritatea voievodală pentru inclusiv crimeFig. 6. Blazonul concedat familiei Somkeréki
le, care, în mod normal ajungeau la scaunele de judecată
de către regele-împărat Sigismund în 1415.
superioare, oferindu-le un privilegiu extrem de greu de
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obținut, ceea ce confirma creșterea familiei în rândurile nobilimii transilvănene prin eforturile susținute, bănuim
ale lui Anthonius, dar, mai ales, prin familiaritatea în raport cu familia Garai, aflată acum într-o fulminantă ascensiune în consiliul regal.
La 15 ianuarie 1415, la Constanz, unde împăratul era prezent la conciliu de acolo, lui Anthonius i se conferă
blazonul familiei, pentru ilustrele sale fapte de vitejie:”tibi et omnibuz fratribus, consanguineis ac heredibus tuis legitimis hic depicta arma tua seu nobilitatis insignia virtute presentium concedimus, necnon de habundantiori plenitudine
speciális gratie nostre ad maiorem glóriám tue nobilitatis motu proprio confirmámus ac presentibus elargimur,ut tuet iidem
heredes tui arma hic depicta, sicud in presentibus figuris oculis subiecta visibilibus pictoris magisterio distinctius sunt depicta, inpreliis, hastiludiis, torneamentis et in omni exercitio militari gestare valeatis pariter et deferre”96.
Pe data de 10 martie același an, tot din Konstanz, și tot pentru nenumăratele sale servicii aduse coroanei,
Anthonius primea din partea regelui-împărat dreptul de a ține târg săptămânal în posesiunile sale personale din
comitatul Turda, pentru ziua de miercuri și târg anual de 3 zile (1+1+1) de Rusalii, respectiv de Sfântul Mihail
Arhanghelul, după obiceiul orașelor regale97, negustorii fiind asigurați că se vor afla la târguri sub protecția și
tutela specială a regelui.
În 7 aprilie 1415 regele-împărat relua, în numele său și al reginei Barbara, la solicitarea lui Nicolaus de Gara,
privilegiul prin care le acorda fraților condivisionali Somkeréki dreptul de a-și ridica o cetate sau castel în posesiunile lor transilvănene, ca un dar special regal, pentru multele lor servicii98. Această repetare, de trei ori în cinci
ani (1410, 1414, 1415) a acestui privilegiu, ne face să credem că familia Somkeréki întâmpina greutăți la ridicarea
acelei cetăți sau castel, fie din partea administrației locale transilvănene, fie din motive financiare, iar repetarea
acestui privilegiu era, în fapt, ca o reautorizare de construcție ce pare a nu fi perpetuă până la finalizarea construcției, cu toate că în fiecare act se amintește că va fi proprietatea urmașilor familiei.
Pe data de 4 aprilie 1416 printr-o littera protestatoria înaintată capitlului din Alba Iulia prin arhidiaconul de
Târnava, canonic al capitlului, nobilii Somkeréki și Sztrigyi interziceau nobilelor doamne din familiile Losádi,
Csomafáji, Istvánházi și Solymosi să vândă o bucată din posesiunea lor Zaah, din comitatul Turda, viteazului cavaler Thomas Kolozsvári Mykeházai, căci le-a provocat mari pierderi vânzând împotriva voinței nobililor Somkeréki99. Practic, o parte a proprietarilor, bazându-se pe composesiune și cometaneitate, ar fi dorit să fie cei ce
trebuiau să cumpere bucata de posesiune pusă în discuție, din comitatul Turda.
Anthonius reușea în 1416 să-și completeze terenurile din moșia Miheșu de Câmpie [Mehes] printr-un iaz
pe care mătușa sa și al doilea ei soț, din familia Drági, i-l donează pentru multele sale zbateri pentru ei: iazul se
numea Faluata [a satului?] și se afla sub iazul lui Saul100. Acest act de donație, dacă Anthonius dorea, puteau să-l
întărească în fața voievodului sau a subordonaților săi, a capitlului albens sau a conventului mănășturean101.
Tot în acel an, Elena, văduva nobilului Ladislaus Kajlai, vindea nobililor Somkeréki partea ei din dotă și darurile de nuntă din posesiunile soțului: Kayla, Zenthandryas și Chygur la care aceștia erau parte prin bunica lor
Katherina [la 1394 membri ai familiei Virágosberki renunțau la părți din drepturile la aceste moșii din comitatul
Dăbâca].
Spre sfârșitul lui 1417 se reconfirma faptul că membri ai familiei Somkeréki și Sztrigyi aveau în posesie 1/3
din fostele moșii ale familiei Dályai, ajunse în posesia familiei nobiliare cu origini greviale Geréb Vingárti, căci se
interzicea unor doamne nobile din acea familie să beneficieze de uzufructul acelei 1/3102.
În 18 octombrie 1418, membrii familiilor Somkeréki și Sztrigyi îi înterziceau lui Iohannes Zsombori, în fața
scaunului de judecată a vicevoievodului Lépes, să-și vândă sau zălogească părțile sale din posesiunile din comitatul Alba către nobili din familia Járai103.
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Pe data de 20 mai 1420 capitlul de la Alba Iulia îl anunța pe vicevoievod că nimeni dintre vecinii lui Anthonius Somkeréki nu s-a opus dorinței acestuia de a introduce legal „iure hereditario” în posesiunile sale din comitatul Turda: Nebanch și Ebes104.
Trebuie să bănuim că la acel moment cele două posesiuni se aflau sub controlul absolut al magistrului Anthonius, care dorea să evite orice încercare de divizare a acestor moșii cu frații, verii, nepoții sau frații condivisionali,
dorind să le transmită urmașilor săi direcți, neexistând obiecții în acest sens, așa cum arătau oamenii de mărturie
trimiși în acest scop în comitatul Turda.
La 8 februarie 1421 frații Sztrigyi doreau să cedeze unchiului lor, Anthonius, și fiului său, Geleth, de vârstă
tânără, pentru grija purtată averii lor, după moartea vicevoievodului Petrus, pe când erau ei tineri, două părți din
trei posesiuni ale lor, numite Denk [Dânc, Dâncul Mare, Dâncul Mic, jud. HD], populate cu iobagi români, și care
să le rămână în perpetuitate105. Se impunea și o condiție: de familia Sztrigyi se va stinge în desherență, atunci și
ultima parte din acele posesiuni va ajunge la Anthonius și urmașii săi, iar de familia lui Anthonius va ajunge la
stingere, atunci frații Sztrigyi vor relua părțile donate106.
Pe 12 martie, capitlul Transilvaniei îl anunța pe vicevoievod că a primit scrisoarea sa din 6 martie în care
solicita separarea posesiunilor Denck și, drept urmare, la 10 martie omul capitlului, preotul corului, Ladislaus,
împreună cu omul vievoievodal de mărturie, Blasius Kereszturi s-au deplasat spre a face împărțirea107, ce s-a făcut astfel: Denk maiorem[Dâncul Mare] și superior [Dâncul de Sus] s-au împărțit după pârâul ce curge prin mijlocul
satului, astfel 2 părți spre vest au revenit familiei Somkeréki, o parte, spre est, familiei Sztrigyi; Denk mediocrem
[Dâncul de mijloc] după râul ce curge prin sat, tot în raport 2:1 [vest-est]; Morthondenky [Mărtinești, jud. HD] după
fântâna cu semn metalic din sat, pe o linie imaginară,
înglobând partea meridională și septemtrională, spre
vest a revenit cu două părți familiei Somkeréki108.
În ziua următoare, capitlul anunța că a primit și
scrisoarea de punere în posesie, tot pe 6 martie, iar la
10 martie, cu ocazia delimitării posesionale, s-a efectuat și punerea în drepturi le ereditare legale, conform obiceiului acceptat al regatului109.
Pe data de 25 octombrie Anthonius se asigura că
donațiile erau „supervizate” și de rege, care le recunoștea ca fiind adevărate, prin acte neatinse de falsitate, iar actul privilegial era dat cu consemnarea
consiliului regal, prin mâna summus cancellarius, episcopul Iohannes de Zagreb110.
Regele Sigismund arăta la 10 iulie 1422 faptul că
nobilii Somkeréki au solicitat transcrierea sub formă
privilegială a actelor lor privitoare la moșiile Gornești, Dumbrăvioara, Nebanch și Ebes din 1412, iunie
și septembrie111.
În data de 15 aprilie 1424 conventul de la Cluj
Mănăștur înregistra vânzarea unui iaz de pe moșia Fig. 6. Posesiunile Denk primite parțial în comitatul Hunedoara. Din satelit,
din păcate apele menționate nu mai sunt vizibile, dar ar putea fi liniile mai
Miheșu de Câmpie [Mehes] de către Michael Tusîntunecate.
zoni, ruda familiei Somkeréki,pentru suma de 200 de
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florini de aur lui Anthonius Somkeréki112, care, din 1416 căuta să-și completeze drepturile posesionare acolo, în
Miheș, când primise iazul Faluata.

Fig. 7. Posesiunea Denk așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează și care
împărțea moșia între familii113.

Fig. 8. Posesiunea Denk așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează și care
împărțea moșia între familii114.

Fig. 9. Posesiunea Morthondenky așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează. Putem bănui
fântâna din centrul satului (?) și care împărțea moșia între familii115.
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În data de 7 iunie 1424 capitlul albens dădea de știre că, după ce a primit scrisoarea vicevoievodului, cu privire la cererea magistrului Anthonius Somkeréki, de a fi pus legal în posesia unui iaz de la marginea moșiilor
Miheșu de Câmpie [Mehes] și Răzoare [Welker], au trimis acolo, pe data de 4 iunie, pe omul lor și pe omul vicevoievodului, care, fără vreo împotrivire au făcut punerea în posesie116.
Pe data de 31 iulie 1426, în fața conventului de la Cluj Mănăștur, nobilul Iohannes Novaji [deNoway-Năoiu, jud. CJ] a cedat ca zălog, din nevoi stringente, magistrului Anthonius Somkeréki a patra parte din pădurea
Mathywserdew [pădurea lui Mathyus] pentru 10 ani în schimbul sumei de 20 de florini, în monetă nouă regală117.
Aceasta se afla între ductul hotarele posesionale ale familiei Somkeréki, spre capătul moșiilor Miheșu de Câmpie
și Frata Maghiară118 [azi parte, alături de Frata Română, din comuna Frata, jud. CJ].

Fig. 10. Singura zonă actuală de pădure dintre comunele Miheșu de Câmpie și Frata,
unde s-ar fi putut afla amplasamentul pădurii Mathyuserdew, din care ¼ a fost zălogită lui Anthonius Somkeréki [preluare Google Earth].

De altfel, această învecinare pe aliniamentul Nord-Vest dintre comunele Miheș și Frata este menționată și în
ghidul geografic al comunei mureșene119 (așezarea geografică).
Și, la fel ca în alte cazuri, atunci când apărea implicată posesiunea Miheșu de Câmpie între posesiunile lui
Anthonius Somkeréki, putem afirma fără să greșim, că aceste politici de achiziție țin de o dorință a proprietarului
de a elimina alți competitori din raza posesionară și crearea unui domeniu posesional omogen.
Dintr-un act emis la 31 august 1426 din Varhel de către comitele Ladislaus Csáki, fiul voievodului Transilvaniei, comite de Bihor, reieșea că Mosyna Demsusi [de Densuș, jud. HD] intrase într-un conflict violent cu nobilii
Apa almakeréki Apafi, Stephanus Tuszoni și Johannes dictus Farkas Harinnai120, ceea ce arată că la acel moment
posesiunea Herina trecuse la alți stăpâni decât nobilii Somkeréki121. În general, s-a afirmat că regele a donat lui
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Teleki, I, doc. 358, p. 469.
Ibidem, doc. 369, p. 484.
Ibidem.
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIMĂRIA_MIHEŞU_DE_CÂMPIE/73815, accesat la 15.11.2015.
Teleki, I, doc. 370, p. 485.
În 1422 familia Somkeréki a solicitat retranscrierea actelor de posesiune din 1412 pentru posesiunilor Sarumberk,
Gyernezegh, Nebanch și Ebes, după ce la 1412 au fost nevoiți să le refacă, în condițiile în care cedaseră posesiunile Harina,
Belak și Neech familiei Szécsényi, cf. DL 73995 din 10 iulie 1422, ce cuprinde alte trei acte, ce amintesc, printre altele,
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Thomas, fiul lui Farkasius, cele trei posesiuni foste episcopale: Herina, Domnești și Nețeni în 1411, fără a fi oferite
explicații. Putem, totuși, oferi un fir roșu la acest moment: înainte de 28 ianuarie 1411 familia Szécsényi a revenit
în posesia celor trei moșii, forțând mâna nobililor Somkeréki, care au arătat clar că, chiar de au fost nova donatio,
le-au cedat. La 28 ianuarie 1411 nobilii Széczényi au obținut de la rudele lor, Farkas, stăpânirea moșiilor din
comitatul Nógrád, dându-le la schimb cele trei moșii din comitatul Dăbâca, moșia Ida [Viile Teci, jud. BN] din
comitatul Cojocna și moșia Bani [Bănișor, jud. SJ] din comitatul Turda. La 6 aprilie 1411 regele aflat în Cașovia
ordona conventului de la Cluj Mănăștur să-l pună în posesia celor cinci moșii pe nobilul Thomas de Zezarma122
[Săsarm, jud. BN], iar la 18 iunie 1411 conventul răspundea că a făcut punerea în posesie pe data de 3 iunie123.
Personal, credem că a avut loc un act de forță al familiei Szécsényi față de nobilii Somkeréki, act de înțeles prin
dorința de recuperare sau întregire a posesiunilor tradiționale. Afirmăm acest lucru bazându-ne pe faptul că în
1395 voievodul Frank a fost nevoit să renunțe la două moșii ale sale Dumbrăvioara [Saromberk] și Gornești [Gernezegh], plus Nebanch și Ebes, în favoarea regelui având nevoie de 3540 de florini pentru campania antiotomană. Din nefericire, aceasta a fost un eșec, iar finanțarea ei de către magnat cu suma respectivă a fost o pierdere de
nerecuperat. Banii i-a luat de la episcopul Transilvaniei, care avea nevoie de acele posesiuni tradiționale [Herina,
Domnești, Nețeni] primite de Frank la schimb, și era în măsură să ofere această sumă pe loc.
După un timp, oricum după 1395, episcopul i-a propus regelui să-i ofere cele trei posesiuni pentru cetatea sa
de la Piatra Craivii [Kechkes], având în vedere că regele câștiga șapte moșii în schimbul unei fortificații, mai ales
că politica de administrare a sistemului de cetăți l-a determinat pe rege să le doneze altora spre a le întreține124.
Acestea vor fi donate, toate, de către rege, în decursul a câtorva ani, prin intermediul lui Nicolaus Gara, lui Anthonius Somkeréki, familiarul aceluia, ca nova donatio, pentru merite, într-adevăr strălucite [afirmațiile nobilului
din 1412].
Cândva, anterior lui 1411, magistrul Ladislaus, fiul lui Frank, și Nicolaus, fiul lui Simon, fratele lui Frank, fii
banului Konya [Nicolaus] au decis să recupereze ceva din cele șapte posesiuni. Pe diverse canale sau prin forță,
i-au determinat pe nobilii Somkeréki să renunțe la trei dintre posesiuni, lăsându-le, în schimb, posesiunile mai
valoroase, pentru care aceia au cerut despărțirea/refacerea hotarelor [1412]. Interesați de compactarea domeniului Szécsény din comitatul Nógrád, Ladislaus și Nicolaus, vor oferi cele trei posesiuni atât de des schimbate, rudei lor din neamul Farkas de Săsarm, adăugând alte două moșii din comitatele Cojocna și Turda. Thomas a cerut
regelui să-i confirme moșiile, dorind să evite eventuale contestații [aprilie-iunie 1411], iar nobilii Somkeréki au
făcut același lucru pentru domeniul rămas din cele șapte posesiuni nove donationis spre a evita vreo nouă contestare a puternicilor Szécsény, ce și-au creat domeniul prin străbunicul lor, voievodul Thomas, în prima jumătate a
secolului al XIV-lea.
La 8 ianuarie 1427 Anthonius Somkeréki solicitase voievodului Ladislaus Csák să i se refacă hotarele posesiunii sale Chemer [?] din comitatul Turda pentru a o feri de mâini străine, fiind posesiunea sa de drept, fapt pentru
care voievodul cerea capitlului transilvănean să-și trimită omul de mărturie125.
Pe data de 1 mai 1427, mai mulți nobili din comitatul Cojocna, presați de nevoi stringente, au vândut „alesului” magistru Anthonius Somkeréki, pentru suma de 200 de florini de aur, o parte din posesiunea lor Farago [Fărărevenirea neamului Kácsics în acele posesiuni. La 1412 Anthonius Somkeréki și rudele sale arătau că, în ciuda faptului că
au primit acele posesiuni pe merit, au fost nevoiți să le cedeze, separându-le de posesiunile lor mai sus amintite: DL 73995.
În 1411, în fața capitlului din Vács, membrii neamului Kácsics făceau un schimb de posesiuni astfel încât Thomas, fiul lui
Farkasius de Felsewzechen [Szécsény-ul de Jos], primea în schimbul posesiunilor sale din comitatul Nógrád, respectiv
Bars, posesiunile transilvănene: Harina, Belak și Neech, plus Ida și Bani, cf. DF 285672 [doc. 93 din 28.01.1411 în Mályusz
Elemér, Borsa Iván, Zsigmond-kori oklevéltár I-VII, (1387-1420), Budapest,1951–2001 [CD], vol. III ].
122 Ub., III, Hermannstadt, 1902, doc. 1654, p. 504. Vezi și la Zs. okl., III, doc. 321, 06.04.1411.
123 Ub., III, doc. 1660, p. 510. Vezi și la Zs. okl., III, doc. 604, 18.06. 1411.
124 Adrian Andrei Rusu, Castelarea Transilvaniei în secolul al XV-lea - performanţele de cercetare actuale, Comunicare prezentată
la a 15-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit, Tuşnad
– 2011, „Fortificaţiile din nou în folosinţă”, Alba Iulia, 18 mai 2011, la http://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani/
texte/Castelarea_Rusu/Castelarea.htm, accesat 17.11.2015: „Ceea ce este clar până în acest moment este doar sesizarea unei
turnuri de concepţie politică, promovată de către regele-împărat Sigismund de Luxemburg. A fost o combinaţie de realism politic, în faţa agresiunii otomane, dar rămasă neînţeleasă pentru noi la nivelul aplicării ei prin intermediul marilor
responsabili regali ai teritoriului (voievod, comite de Timiş, comitele secuilor şi cel de Sibiu). Regele a renunţat efectiv să
administreze toate monumentele militare care îi stăteau la dispoziţie, selectându-le pe unele, pe altele cedându-le autorităţilor districtuale locale”.
125 DL 30165.
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gău, jud. MS] pornind de la fântâna satului, până spre vest, dincolo de pârâul satului, spre capătul moșiei aflat în
comitatul Cojocna126. Moșia se află în raza celorlalte posesiuni ale familiei, relativ aproape ( Nord-Est de Gornești)
de celelalte moșii din comitatul Cojocna.
Peste un an, Iohannes de Kechet [Păltiniș, jud. HR], presat de nevoi stringente, a vândut aceluiași Anthonius
bucata sa de moșie din posesiunea pustie Lerinchteleky [disp., pusta Lörinci, în hotarul satului Șăulia, jud. MS] din
comitatul Turda pentru 100 de florini de aur127.
În 8 aprilie 1429 nobilii Zarkadi, pe de o parte, și nobilul Anthonius Somkeréki și Iacobus Meggyesfálvi, pe
de altă parte, fac un schimb astfel încât pentru două părți din prediul Rywcz [Râciul de Câmpie, jud. MS], Anthonius dă la schimb bucata sa din moșia Miheșul de Câmpie [Mehes], iar Iacobus pentru a treia parte din prediul
respectiv bucata sa din posesiunea Răzoare [Velker]128. După toată zbaterea lui Anthonius pentru a avea o moșie
omogenă precum Miheșul, gestul său rămâne fără o logică foarte clară, doar dacă nu cumva pare să dorească a
achiziționa un domeniu omogen în jurul moșiilor Gornești și Dumbrăvioara, așa putându-se explica și achiziția
posesionară din Fărăgău. Observ că, Anthonius, cel puțin, nu este aproape deloc interesat de extinderea domeniului din Solnocul Interior, ci mai degrabă, de consolidarea unui domeniu în comitatele Turda și Cojocna, în jurul unor donații obținute per propria manu și deținute în totalitate. La data de 30 mai capitlul de Alba Iulia anunța
faptul că făcuse deja punerea în posesie la 16 mai129.
Dintr-un act din 1430 știm că familiile Tuszoni, Apafi și Bogáti dețineau bucăți din moșia Nwlas (Milaș, jud.
BN)130, iar la 28 octombrie 1448, Anna Apafi îi ceda fiicei Anna, și implicit ginerelui său, Nicolaus de Erdel Somkeréki bunuri mobile și imobile, inclusiv, bănuim, părți din posesiunea Ebesfalva131 [Dumbrăveni, jud. MS].
Pe 22 martie 1446, în Șintereag, în prezența vicevoievozilor Transilvaniei, se arată faptul că Nicolaus și Stephanus au decis să-și împartă sesiile și curțile ereditare, un al doilea moment de spargere a unității domeniale, după
anii 1391-92: despărțirea s-a făcut la 13 ianuarie, în prezența nobililor Transilvaniei, pe locul curiei din Șintereag
[Somkerék], așezată pe insula satului132, acolo unde tatăl lor avusese partea sa. Actul mai indică faptul că Stephanus, fiind fratele mai mic, a dat fratelui său, Nicolaus, bucata de pământ paternă, plus ceea ce fusese a fratelui lor
condiovizional, Nicolaus, vărul patern, care la moartea sa le lăsase locul de curte cu un turn-locuință de lemn [quadam turri lignea prope eandam domum erecta], aproape de casa lor părintească133, cu condiția ca să poată să-și aleagă
ce bucată de pământ dorește din moșia familială; Stephanus i-a lăsat fratelui posibilitatea de a-și alege un pământ
de curie în partea părintească din Dumbrăvioara [Saromberk], iar Nicolaus a făcut același lucru pentru fratele său
în Gornești [Gernezeg]; nu se negau nici drepturile copilului [puer] Gregorius, fiul lui Gregorius [Geleth], care
erau protejate prin toate mijloacele posibile134.
La 28 octombrie 1448, prin testament, Anna almakeréki Apafi lăsa fiicei sale, soția lui Nicolaus Erdélyi Somkeréki, toate bunurile sale mobile și imobile135, inclusiv, trebuie să bănuim moșia Ebesfalva [Dumbrăveni, jud.
MS], acolo unde s-a întocmit testamentul.
În 17 decembrie 1453, conform scaunului de judecată al comitatului Turda, trebuie să înțelegem că Nicolaus
Erdélyi Somkeréki se afla și în posesia moșiei Pakocha136 [Pogăceaua, jud. MS], iar în 1457, la cererea lui Michael
Szilágyi Horogzégi, același Nicolaus intra în posesia bunurilor lui Nicolaus de Wyzakna [Ocna Sibiului, jud. SB]
pentru a i le păzi și proteja întru totul137.
Pe data de 5 septembrie 1458, la Szegedin, frații Somkeréki schimbă posesiunile preluate de la rudele Sztrigyi, anume Dâncul Mare, Dâncul Mic și Mărtinești, din comitatul Hunedoara cu moșiile Petherlaka [Petrilaca de

Teleki, I, doc. 377, p. 500.
Ibidem, doc. 383, p. 508.
Ibidem, doc. 386, p. 512.
Ibidem, doc. 387, p. 512.
Ibidem, doc. 393, p. 526.
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. II, doc. 36, p. 39.
132 Ibidem, doc. 22, p. 24.
133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 Ibidem, doc. 36, p. 39.
136 Ibidem, doc. 42, p. 53.
137 Ibidem, doc. 49, p. 66.
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Mureș, jud. MS] și Kerthewlfaya [Periș, jud. MS] din comitatul Turda138. Cel cu care se face schimbul este regele
Mathias, care dorea să alipească cetății sale, Hunedoara, aceste domenii, iar în schimb [per modum concambii] le
oferă două moșii ce țin de cetatea Gergen [Gurghiu, jud. MS] [damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas salvo iure alieno]139.

Fig. 11. Cele două posesiuni preluate de familia Somkeréki [1, 2] de la rege, la schimb,
foarte aproape de posesiunile Gornești și Dumbrăvioara [3] [preluare Google Earth].

Dintr-un act din 31 martie 1464 știm că nobilii Somkeréki le interziceau nobililor Tápcsonyi din comitatul
Baranja, rudele din partea mamei, să vândă sau să înstrăineze cetatea Zygeth și părțile posesionare din moșia
Tápcson140, de unde trebuie să bănuim că soția lui Anthonius avea o parte de fiică, așa-zisa pătrime [quartalia].
Din alt act păstrat în arhiva Teleki, datat în 18 aprilie 1465, emis de voievodul Transilvaniei către vicevoievodul său, Stephanus Erdélyi, nu este clar dacă moșia Petrilaca de Mureș [Petherlaka] intrase în posesia familiei,
din moment ce această posesiune și posesiunea Pethele [Petelea, jud. MS] se găseau „in suburbio dicti castri” Gurghiu [Gergen] decima fiind rezervată întreținerii castrului141.
La 10 septembrie același an, Stephanus, din postura sa de judecător în congregația generală a Transilvaniei a
preluat, cu mandat regal, drepturile posesionare și lucrurile și bunurile lui Iohannes Kecseti [de Kecheth=Păltiniș, HR], ce a comis fratricid, ucigându-l pe fratele său de generație și posesiune, Petrus142. Iohannes, sau poate
tatăl său cu același nume, vânduse în 1429 tatălui lui Stephanus, lui Anthonius, un pământ pustiu, „câmpul/
pământul lui Laurentius” din comitatul Turda.
Anul 1467-68 este un al treilea moment critic în evoluția domeniului familiei, când, datorită unor alegeri politice, Stephanus a riscat: 1. introducerea în domeniu a unor familii străine; 2. Pierderea a unei ½ din domeniul
familial construit atât de greu de generația anterioară. Salvarea pentru domeniu a reprezentat-o fidelitatea lui

Ibidem, doc. 52, p. 69.
Ibidem.
Ibidem, doc. 61, p. 83.
Ibidem, doc. 63, p. 86. Csánki arăta că într-un act din 1460 [3.VII.] Stephanus zălogea lui Iohannes Barcsai [de Bârcea, jud.
HD] și fratelui acestuia posesiunile Dâncu (trei la număr) și Binținți [azi Aurel Vlaicu], în Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában,V,Erdélyi (somkereki) cs. . Practic, trebuie înțeles faptul că, cel puțin până în 1465, schimbul încă nu
avusese loc între rege și cei doi frați.
142 Teleki, II, doc. 64, p. 87.
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Nicolaus și Ladislaus Erdélyi față de Sacra Coroană și, în special față de persoana lui Mathias. Riscurile au fost
enorme și, pentru prima dată în istoria familiei, a divizat la modul serios unitatea de clan. De acum lucrurile între
membrii familiei nu vor mai fi la fel. După părerea noastră, regele a salvat vechea posesiune familială din comitatul Solnocul Interior acordând-o, după cum se va vedea, lui Ladislaus Erdélyi, dar pe de altă parte, pentru ceva
timp, va da o lovitură mortală domeniului din Turda, constituit cu eforturi îndârjite timp de 65 de ani. Stephanus
pierduse tot, mai puțin viața, când alții o daseră deja, iar, ceea ce era mai grav, fiindu-i confiscate toate posesiunile putea pierde și nobilitatea143.
Ladislaus Erdélyi primea părțile posesionare din moșiile unchiului necredincios, anume: Șintereag, Șieu-Odorhei, Bretea, Zechorberethe [disp., integrată în Bretea], Cociu, Mogoșeni, Florești, Nimigea, Nimigea de Jos, Crainimăt, Cepari, Prislop, Lușca, Șieu-Sfântu din comitatul Solnocul Interior (14), plus Râciul de Câmpie, Fărăgău,
Grebeniș și Răzoare din comitatul Turda (4)144 la 2 octombrie 1468. Nu apar părțile din moșiile Dumbrăvioara,
Gornești, dar nici cele din comitatul Alba ceea ce arată că acolo fuseseră introduși alți stăpâni sau rămăseseră
la libera voință a regelui. Tocmai de aceea aminteam, din punctul nostru de vedere, așa cum ne lasă să intuim
acest act din octombrie 1468, despre grija monarhului de a nu aduce atingere domeniului cumva „tradițional” al
familiei (comitatul Solnocul Interior, dar totuși doar parțial), pentru fidelitatea celeilalte părți a familiei, dar sacrificând „miezul” centrului domenial de tip nova donatio constituit de generația anterioară în comitatul Turda. Mai
mult, Mathias a avut grijă ca bucățile de moșii date lui Nicolaus Csüpor să fie returnate familiei prin donația către
Ladislaus145, ceea ce ne îndreptățește în ceea ce afirmam despre grija față de membrii familiei (credem, cu temei,
că la un moment dat au fost familiari ai Hunedoreștilor, după cum vom arăta în altă parte).
La 28 decembrie, imediat după Crăciun, Mathias într-un mandat către tată și fiu (Nicolaus și Ladislaus) îi anunța că la cererea mai multor fideli ai săi, a grațiat capul și bunurile lui Stephanus, a cărui bunuri date de Maiestatea
Sa lor, să le întoarcă aceluia întru totul146 (actul fiind remis la solicitarea vărului regal, Iohannes Pongrácz, noul
voievod al Transilvaniei, trebuie să înțelegem că Stephanus s-a reorientat politic, după eșecul rebeliunii din 1467).
Pe data de 12 noiembrie 1470, ginerele lui Stephanus, Franciscus Dezméri se angaja, în fața voievodului, că, de
va muri fără urmași, să lase noilor rude posesiunile sale din comitatul Cojocna, cu obligația de a plăti rudelor sale
colaterale și fraților condivisionali suma de 80 de florini147.
În 19 ianuarie 1473 Nicolaus Erdélyi, ca procurator al fiicei sale, Potentiana, și a nepoatei sale, Frosina, se
înțelege cu rudele ginerelui decedat, ca aceasta să renunțe la toate drepturile ei din posesiunile soțului din comitatul Dăbâca [membru al familiei Zsombori], iar Petrus, ruda aceluia, se obliga să cedeze posesiunea Kyseskellew
[Așchileul Mic, jud. CJ] din comitatul Dăbâca și a patra parte din moșia răposatului Ladislaus din moșia Aython
[Aiton, jud. CJ] din comitatul Cojocna, plus partea de vamă din posesiunea Drag, plus a patra parte din iazul
dintre hotarele moșiei Wgrocz din comitatul Dăbâca, ca răscumpărare pentru dotă, darurile de nuntă și dreptul
pătrimii de fiică pentru Frosina, cu anumite condiții148. Practic, la vârsta măritișului, Frosina urma să rămână în
posesia satului Așchileu pentru suma de 100 de florini149.
O serie de acte din perioada 1477-1479 indică zbaterile familiei pentru reîntregirea domeniului familial, în
contextul feloniei lui Stephanus, o luptă cu toate mijloacele, mai ales pentru recuperarea unor părți importante
din moșia și castelul de la Gornești, acolo unde se instalaseră prin donații regale, întâi Nicolaus Csupor de Monoszló, mort defectu seminis, iar mai apoi verișoara regelui, Jusztina Szilágyi, exemptată de sub judecata voievodală150. Nicolaus nu respectase totuși vechile cutume și intervenise abuziv și în bucăți posesionare ce nu i s-ar fi
cuvenit151, iar în cazul a cel puțin două moșii din Solnoc, Cociu și Bretea, fuseseră parțial donate altora152.

143 Erik Fügedi, The Elefánthy. The Hungarian nobleman and his kindred [editor: Damir Karbić], Central European University

Press, Budapest, 1998, p. 67: „if a nobleman lost his only property his noble status was in serious jeopardy, as without an estate he
ceased to be a noble”.
144 Teleki, II, doc. 67, p. 93.
145 Ibidem.
146 Ibidem, doc. 68, p. 94.
147 Ibidem, doc. 78, p. 108.
148 Ibidem, doc. 83, p. 116.
149 Ibidem.
150 Ibidem, doc. 96, p. 139.
151 Ibidem.
152 Ibidem, doc. 90 din 17 aprilie 1476. Nu înțelegem implicarea familiei Suki la Gornești decât printr-o afacere matrimonială,
care pare a se regăsi ca ecou în asocierile procesuale contra familiei de Vingarth.
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În preajma lui 1481 [după 18 iunie]153 Jusztina s-a căsătorit cu Johannes Erdélyi Somkeréki, cu siguranță soluția găsită de Stephanus, în dorința familiei Somkeréki de a nu pierde patrimoniul teritorial trecut de rege asupra
altor beneficiari, ultimul fiind verișoara sa. Între 19 ianuarie 1483 și 19 octombrie 1486 moare și ultimul socru al
Jusztinei, fostul vicevoievod Stephanus154.
Cu siguranță trebuie să remarcăm faptul că familia a încercat pe parcursul unui secol să edifice un patrimoniu
teritorial, cu centrul de greutate în jurul Gorneștiului, chiar dacă Șintereagul a continuat să reprezinte „leagănul
familial” periclitat la modul absolut de asocierile politice ale lui Stephanus, după zbaterile „titanice” ale tatălui
de a edifica un domeniu familial omogen. Până spre sfârșitul domniei Jagełłonilor vor mai exista momente critice precum acela când la 16 ianuarie 1505, Cristophorus de Hunedoara, fiul lui Johannes și nepotul lui Mathias,
dechidea un proces lui Johannes Erdélyi Somkeréki și nepotului său de frate, Martinus155, probabil legat de moștenirea Justinei, rămasă în posesia lui Johannes. Acesta, ante 31 octombrie 1505, se va căsători a doua oară cu
Petronella Czeke156, dar a murit cu câteva zile înainte de 14 aprilie 1507157.

The Şintereag’s noble family and its evolution from the end of the Angevine era up during Jagiellonian (XIV- XVI centuries).
The dynamics of a noble family domain from 1382 to 1481.
(Abstract)
The study is a first part of a wider study devoted to the noble family of Şintereag, this part trying to identify the origins of the family, but especially
to capture the dynamics of a noble family domain over a century kneading of social, especially political, military andeconomic history of Hungarian
kingdom confronted with the danger of permanent extinction, standing in front of an aggressive emerging country, as was the Ottoman state. Family
of Şintereag tried to consolidate its heritage financially, especially in a generation, who has collated, while next generation has „broken” the unity of
the manor, which was reconstructed with difficulty, extremely cumbersome, throughmarital subterfuges, today difficult to understand in their totality.
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Bistrița este unul dintre vechile burguri ale Transilvaniei, fondat în secolul al XII-lea, de grupuri alcătuite din
coloniști valoni, flamanzi, franconi și luxemburghezi1, iar istoria medievală a orașului s-a conturat sub influența
modelului urban apusean. Un moment important în dezvoltarea comunității l-a reprezentat obținerea unor privilegii și autonomii de tip urban acordate de Casa regală de Anjou în cursul secolului al XIV-lea. În anul 1330,
în timpul regelui Carol Robert de Anjou, Bistrița obține dreptul de alegere a judelui și juraților2, un privilegiu
care oferă condiții politice de dezvoltare comparabile cu cele ale marilor orașe meșteșugărești și comerciale din
Occident. În timpul regelui Ludovic de Anjou, orașul primește dreptul de a organiza târgul anual3, din luna august, de sărbătoarea Sfântului Bartolomeu, iar în preajma anilor 1366-1367 orașul primește și dreptul de a utiliza
blazonul regal ca pecete a burgului4. Cu aceste privilegii orașul și-a consolidat autonomia politică și juridică, concretizată prin alegerea anuală a judelui de către breslele orașului5, și-a asigurat oportunități financiare consistente
prin unicitatea târgului bistrițean, iar blazonul regal oferea prestigiul internațional al unei comunități prospere,
recunoscute în regiune și în relațiile comerciale cu alte centre politice și urbane.
Datorită acestor condiții favorabile Bistrița reușește în secolele XIV-XVI să participe la comerțul derulat între
Transilvania și Moldova, și chiar la rutele comerciale organizate spre Polonia, un stat care se numără între posesiunile regelui Ludovic de Anjou, după 1370. În această perioadă importanța centrului comercial din nordul
Transilvaniei, devine comparabilă cu cea a Sibiului, iar privilegiile urbane ale acestuia se extind și la patricienii
sași din Bistrița în anul 1367. În preajma anului 1370 Angevinii aveau în regatul lor cel puțin 70 de orașe regale
(civitas) care aveau privilegii, iar între ele se numără majoritatea orașelor miniere, orașele sașilor din Transilvania
și orașele reginei. Toate erau scoase de sub jurisdicția castelanilor locali și a comiților, dar plăteau impozite direct
visteriei regale6. Prin aceste privilegii care au favorizat din plin burgurile Transilvaniei saşii au adus practica
utilizării sigilare ce a făcut obiectul unor privilegii regale7. La începutul domniei sale, Carol Robert de Anjou a
încercat să obțină bunăvoița sașilor pentru a putea bloca tendința centrifugă manifestată de oligarhii din regat
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și din Transilvania, dar în a doua parte a domniei a temperat și tendințele autonomiste ale burgurilor pentru a
preveni o emancipare prea largă de sub autoritatea centrală consolidată8.
Acum, se conturează stemele celor şapte burguri săseşti: Sibiu, Braşov, Cluj, Sebeş, Mediaş, Sighişoara şi Bistriţa. Cel mai vechi sigiliu al Sebeşului s-a păstrat din 1303 şi 1345, al Sibiului şi al Bistriţei din 1367, al Braşovului
din 1368, al Clujului din 1369, cu o confirmare regală din 1377, al Mediaşului din 1448, iar al Sighişoarei din 14989.
Vechea stemă a Braşovului cuprinde o coroană cu fleuroane în formă de flori de crin, alături de o floare de crin
angevină, iar cea a Mediaşului o palmă deschisă flancată la dextra de o floare de crin, probabil, semne ale implicării Casei de Anjou în dezvoltarea urbană a oraşelor respective. În schimb, Bistriţa a primit tot blazonul regal
alcătuit dintr-un scut francez timbrat, o concedare a armelor regale din preajma anilor 1366-1367, fiind probabil
acordat cu ocazia unei vizite a regelui Ludovic de Anjou prin aceste teritorii10. Interpretarea însemnelor a fost
făcută după regulile heraldicii, a textelor care lămuresc semnificația simbolică a elementelor din blazonul regal
al acestei familii. Blazonul este alcătuit dintr-un scut despicat care cuprinde în cartierul I, opt fascii (bare) arginti
și roșii, iar în cartierul II pe fond albastru azur, flori de crin aurii. Scutul este timbrat cu coif cu coroană de aur și
lambrechini de argint. Creștetul sau cimierul cuprinde un struț de argint, cu cioc de aur, coroană de aur pe cap și
potcoavă de aur în cioc11. Tot în anul 1367 este atestată o amprentă sigilară provincială alcătuită dintr-un zid de
cetate, în mijlocul căruia se ridică un bastion, iar în partea inferioară se disting patru motive vegetale. Legenda
sigiliului: S (IGLLVM) PROVINCIALIVM DE BISTZA, confirmă apartenenţa acestor însemne12. Stema urbană a
Bistriţei a înlocuit din secolul al XIV-lea această stemă provincială utilizată pentru ţinutul bistriţean şi identificată
până în prezent pe un singur document medieval. Stemele ulterioare, din secolul al XV-lea, utilizează stema oraşului Bistrița din care a păstrat doar cimierul vechiului blazon descris, iar reprezentarea struţului se realizează de
la piept în sus ieşind dintr-o coroană13.
Cea mai veche reprezentare a stemei Bistriței se regăsește pe documentul din 6 ianuarie 1367, un document
al orașului care reglementează chestiuni legate de vânzarea vinului în zonă și unele dispoziții legate de bresle.
Sigiliul circular are inscripția „SIGILIM CIVIUM BISTRICIA”. Stema sigiliului este alcătuită dintr-un scut cu trei
crini și opt benzi, completat cu un coif din care se ridică un cap încoronat și gâtul unui struț, care ține în cioc o
potcoavă14. Pe un document datat în Bistrița, 10 iunie 1413 sigiliul are inscripția „SIGILLUM NOSTRAE UNIVERSITATIS”, iar pe un document din 29 mai 1454, același sigiliu poartă inscripția „sigillium civitatis Bistricie”15.
Iancu de Hunedoara a obţinut în anul 1453 titlul de perpetuus comes Bistriciensis, iar datorită serviciul său
credincios blazonul personal este completat în urma unui privilegiu regal cu leii bistriţeni. Schimbarea politică
nu implică schimbarea însemnelor sigilare din Bistrița, iar documentele emise de magistratul burgului menţin
vechile însemnele. Sigiliul din ceară colorată aplicat în 1454 pe un document pentru confirmarea unor donaţii fă-
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cute dominicanilor (diametru de 46 mm, cu fâşii de pergament) este împărţit în două registre, cu trei grinzi puse
pieziş. Legenda cu majuscule gotice precizează: + (BIS) TRICIA, iar în interior se distinge scutul angevin poziţionat lateral, fără să putem identifica toate elementele care compun câmpul sigilar16. Documentul emis de judele şi
juraţii Bistriţei din 1 ianuarie 1460 prin care judecă procesul dintre doi cetăţeni din Reghin, are un sigiliu rotund
de 22 mm, iar în câmpul sigilar este reprezentat un scut cu gât şi cap de struţ, având o potcoavă în cioc – legenda
nu este descifrabilă.17 Documentele magistratului din Bistriţa emise în 1458 şi 1461 au sigilii rotunde de 24 mm
sau de 43 mm, care confirmă utilizarea neîntreruptă a însemnelor angevine şi în perioada stăpânirii Hunedoreştilor, dar dimensiunile diferite indică existența mai multor amprente sigilare.18
Sigiliul rotund al orașului, din 1492 are un diametru de 38 mm și reprezintă un scut care are în prima partiție
trei flori de crin, în partiția a doua linii orizontale, iar scutul este completat în partea superioară de un coif încoronat din care iese un struț cu potcoavă în cioc, orientat spre dreapta. Inscriptia însoțitoare este „s: CIVITATIs:
þIsTRICIЕИ:”19. Pecețile utilizate între secolele XVI-XIX se limitează la reprezentarea unui struț de la piept în sus,
cu coroană pe cap (există reprezentări și fără coroană pe cap) și cu potcoavă în cioc.20
Cea mai veche reprezentare din oraș a stemei medivale s-a păstrat pe Poarta Lemnelor, cea mai impunătoare
poartă a cetății, demolată după 1856.21 După demolare, relieful sculptat a fost amplasat pe fațada morii orașului,
iar apoi mutat în Colecția Gimnaziului Evanghelic, iar de aici a intrat în Colecția Muzeului Județean Bistrița. În
anul 1906 s-a realizat o replică după această stemă22, azi ambele sunt în colecția muzeului, expuse în lapidarium.
Relieful sculptat în secolul al XV-lea reprezintă crinii și barele Casei de Anjou, folosite încă din 1367 în stema orașului, mai bine de o jumatate de mileniu, până în 1935 când a fost înlocuită23 – stemele din România sunt modificate în perioada interbelică prin Decretul Regal nr. 2856 din 1931, dar probabil aplicarea decretului se realizează
în teritoriu treptat, până spre anul 1935.
Scutul din stema Bistriței se păstrează în portalul gotic, cu baghete încrucișate, datat în 1480, de la etajul Casei
Petermann, un imobil din Ansamblul Sugălete, Piața Centrală numărul 15. Scutul despicat cu benzi orizontale
și florile stilizate de crin este sculptat în piatră, alături de o scăriță de șa și un pinten, însemne ale armurierului
orașului.24 În Biserica Evanghelică din Piața Centrală, pe stâlpul balustradei a fost cioplită în intervalul 1560-1563
o stemă a orașului cu ușoare disproporții, dar toate elementele blazonului medieval, compuse din scut cu benzi
orizontale, trei flori de crin și coiful regal cu vizieră, decorat cu struț cu potcoavă în cioc sunt recognoscibile25
chiar dacă pasărea a fost reprezentată sub inluențele faunei locale mai apropiat de aspectului unui corb sau al
unui vultur. Din secolele XVI-XVII datează un sigiliu descoperit în anul 2014 pe latura de sud a cetăţii şi păstrat în
prezent în patrimoniul Muzeului Judeţean Bistriţa. În patrimoniul Bisericii Evanghelice din Bistrița se păstrează
vechile steaguri ale breslelor medievale care au inclus pe lângă elementele specifice breslei și simbolul struțului
cu potcoavă în cioc în diverse interpretări26. Aceste steaguri au fost realizate în 1852, după modelul vechilor steaguri medievale, cu ocazia vizitei împăratului Franz Joseph I în zonă. Un steag, poate cu rol de steag al orașului,
are un medalion care conține o reprezentare în întregime a unui struţ cu potcoavă în cioc, reprezentarea destul
de realist executată27 dovedește cunoașterea și înțelegerea simbolurilor din heraldica orașului. Muzeul Județean
Bistrița Năsăud păstrează în colecția sa o xilogravură care oferă reproduceri ale vedutei orașului de secol XVIII,
iar decorația din partea superioară a lucrării cuprinde într-un medalion un struț, reprezentat de la piept în sus,
cu o potcoavă în cioc și coroană pe cap. Tot în colecția muzeului se află și o veche firmă a unui fierar, realizată în
1824. Între laurii unei cununi sunt integrate ciocanele și uneltele produse de fierari, iar în partea superioară reliful
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metalic este decorat cu un cap de pasăre cu potcoavă în cioc. Reprezentarea ciocului păsării este asemănătoare cu
cea a unui porumbel, dar în realitate reprezentarea face trimitere directă la pasărea din stema orașului.
Reforma administrativă de la sfârșitul secolului al XIX-lea aduce în stema Comitatului Bistrița-Năsăud stemele reunite ale celor două zone importante: Districtul Bistriței și Districtul Năsăudului. Stema Bistriței cuprinde
însemnele medievale ale burgului, alcătuite din scutul cu benzi orizontale, florile de crin și coiful cu struț al familiei de Anjou.28 Stema Năsăudului cuprinde simboluri de pe Valea Someșului, alcătuite dintr-o zonă împădurită
dominată de un vârf de munte cu o acvilă cu cruce în cioc, zona este traversată de râul Someș. Pe un mal al râului
este reprezentată lupoaica cu Romulus și Remus, o mărturie a originii latine a locuitorilor de pe aceste meleaguri,
iar pe malul opus este reprezentat grănicerul pe al cărui scut sunt înscrise inițialele devizei Virtus Romana Rediviva.
La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX orașul folosește însemnele medievale în documentele emise de autorități, iar fotografii și tipografii din Bistrița au introdus reprezentări ale vechii steme, alături
de imaginile reprezentative ale orașului.29 Promovarea simbolurilor medievale s-a înscris în curentul general al
romantismului european, care a stimulat interesul pentru studierea perioadei medievale. Colecțiile private de
cărți poștale, sigle și medalii ale unor asociații culturale și sportive păstrează însemnele unor asemenea mostre
de istorie locală.30 Asocierea cu blazonul Casei regale de Anjou a amplificat mândria locală și prestigiul păstrării
blazonului medieval pe însemnele și hărțile primăriei. Istoricii maghiari au subliniat importanța regilor din dinastia de Anjou în dezvoltarea și expansiunea vechiului regat al Ungariei, iar însemnele heraldice ale acestora au
început să fie recuperate și promovate. Carol și Ludovic de Anjou devin exponenții culturii occidentale în zonă,
iar caracterul civilizator al domniilor lor este susținut și promovat. Această abordare a continuat în istoriografia
maghiară și în perioada interbelică prin lucrări dedicate Angevinilor, iar seminariile internationale pe această
temă au impulsionat interesul european și în perioada contemporană.
După Marea Unirea din 1918 Bistrița își păstrează până la reforma din 1931 toate însemnele tradiționale. În
această perioadă este tipărit un timbru orășenesc cu stema veche însoțit de inscripția România, orașul Bistrița. Din
dorința de a unifica toate însemnele și simbolurile României Mari decretul regal din 1931 a impus forma unui
singur tip de scut în interiorul căruia fiecare comunitate putea să-și păstreze însemnele. Stema concepută pentru
Bistrița este completată pe lângă struțul cu potcoavă în cioc și cu capul de bour, simbol al stăpânirii moldovenești
din perioada domnitorului Petru Rareș și respectiv cu un corb cu inel în cioc, simbol al posesiunii bistrițene a lui
Iancu de Hunedoara, în secolul al XV-lea. În contextul revizionismului maghiar susținut în 1940 de Germania
hitleristă, România este forțată să cedeze până în 1944, nordul Transilvaniei spre Ungaria horthystă. Politica
europeană a Angevinilor31 este interpretată în favoarea noilor tendinţe politice. Pe fondul unui naționalism exacerbat simbolurile medievale sunt aduse în atenție ca simboluri ale revenirii la vechea tradiție, dar în realitate
au reprezentat un mobil de stimulare și subordonare a mândriei locale față de mecanismul de propagandă al
statului dictatorial. Din toamna anului 1944 zona Bistriței a intrat sub controlul armatei sovietice, iar implementarea comunismului și a noilor simboluri politice a intrat pe un nou făgaș al istoriei. Încă din septembrie 1944, în
Convenția de Armistițiu sovieticii s-au asigurat de introducerea cenzurii sub pretextul cerințelor excepționale ale
războiului. Legea nr. 364/mai 1945 prevedea predarea spre autorități a vechilor medalii, a insignelor metalice, a
reproducerilor grafice, plastice etc, iar nerespectarea acestor prevederi atrăgea pedepse cu închisoarea. Sub pretextul înlăturării simbolurilor naziste și horthyste, sistemul comunist a eliminat toate simbolurile istorice. Constituția din 1948 și legea administrației impun definitiv simbolurile comuniste și exclud pe cele medievale. Procesul
a fost similar în toată România, dar în zonele multietnice procesul de purificare ideologică a fost combinat cu
mesajul naţionalist. Tinerii învață că simbolurile din stemele orașelor, județelor sau a țării etalează resursele zonei respective nu istoria ei. Astfel, stema Republicii Populare Române și a Republicii Socialiste România etalează
munții, sondele și grânele patriei, iar fauna și produsele industriei locale înlocuiesc vechile simboluri heraldice în
judeţe şi municipii.
După revoluția din 1989 societatea românească și-a dorit revenirea la valorile democratice bazate pe tradiția
comunității locale, dar drumul recuperatoriu se anunța greu și anevoios deoarece erau zeci de ani în care discuția

28 A Pallas Nagy Lexicona, III, Budapesta, 1893, p. 206.
29 Sándor Szilágy, A Magyar Nemzet Története, Budapesta, 1895.
30 Colecționarul Günter Klein are o serie de însemne istorice moderniste care păstrează simbolistica din heraldica orașului

medieval, dar colecțiile publice nu mai păstrează asemenea piese.

31 Dercsényi Dezső, Nagy Lajos kora, Budapesta, 1941.
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liberă pe marginea valorilor autentice a lipsit. Primele publicații care au adus în atenția publicului bistrițean simbolurile vechiului burg, după prigoana stalinistă, au fost realizate de Ștefan Dănilă, fondatorul muzeului județean. În prezentarea istoriei Bistriței autorul indică faptul că orașul primește din partea regelui Ludovic de Anjou
sigiliul cu un cap de struț cu potcoavă în cioc, care simbolizează îndeletnicirile comerciale ale bistrițenilor.32 Imaginea stemei aflate în patrimoniul muzeului este însoțită de textul: stema orașului Bistrița de la începutul celei de
a doua jumătăți a secolului al XIV-lea, reprezentând un struț cu potcoavă în cioc, simbol al comerțului.33 Interpretarea blazonului bistrițean nu a fost promovată în perioada comunistă, dar după 1989 această interpretare a fost
preluată în mai multe studii legate de istoria și heraldica orașului. În 1993, în baza legislației postdecembriste nu
s-a revenit la simbolurile interbelice sau medievale, ci au fost elaborate steme noi. Stema Bistriței contemporane
cuprinde un scut tricolor cu trei partiții, în cartierul I este reprezentată statuia poetului Andrei Mureșanu realizată de artistul Corneliu Medrea, în cartierul II poarta unei cetăți pe care este plasată stema cu bour a Moldovei, iar
în cartierul III capul de struţ cu potcoavă în cioc.
În lucrările de specialitate care abordează istoria orașului după 1990 se fac trimiteri la elementele simbolice
din stema medievală, dar conținutul acestora nu ajunge neaparat la publicul larg. În analiza istorică și stilistică
a Bisericii Evanghelice realizată de profesorul universitar clujean Andras Kovacs, specialist în arta și istoria medievală a Transilvaniei se precizează componentele vechiului blazon bistrițean conferit de familia de Anjou,34 la
fel și istoricul bistrițean Corneliu Gaiu în analiza componentelor de pietrărie medievală din colecția muzeului35.
Ioan Sigmirean și Vasile Nicoară în istoria județului explică semnificația scutului și a cimierului care alcătuiesc
stema Bistriței după interpretarea oferită de Ștefan Dănilă.36 Un studiu de specialitate care indică sursele blazonului bistrițean a fost realizat de Maria Dogaru, un specialist în heraldica României, care a prezentat evoluția
însemnelor bistrițene.37 Istoricul bistrițean, de origine germană, stabilit la Freiburg, Günter Klein într-un articol
din Ziarul Primăriei Municipiului Bistrița, explică importanța și recunoașterea europeană a însemnelor Casei de
Anjou, iar simbolul cimierului este prezentat ca un simbol al forței. Struțul este așa de puternic încât poate să
digere fier (potcoave), iar din unele surse maghiare se sugerează ideea că reprezintă victoria dinastiei de Anjou,
asupra marii nobilimi maghiare.”38
Istoriografia germană din Transilvania abordează interpretarea blazonului bistrițean din perspectiva autonomiei și a privilegilor urbane consolidate prin acest blazon, iar istoriografia românească este interesată tot de aceste aspecte politice derivate din obținerea dreptului orașului de a folosi blazonul regal. În istoriografia maghiară
importanța și semnificația blazonului Casei regale de Anjou care a dobândit în secolul al XIV-lea tronul regatului
Ungariei este abordată în contextul luptelor politice și a istoriei regilor Ungariei. Pe de altă parte în mediul istoriografic francez și italian abordarea se realizează din perspectiva apartenenței acestor regi la Casa regală de Anjou
și mai precis al Casei regale de Anjou-Sicilia. Pentru istoria Bistriței este însă importantă înțelegerea efectivă a
simbolisticii blazonului concedat de Casa de Anjou și utilizat cu toate componentele sau doar cu ornamentul
coifului, pe tot parcursul istoriei medievale. Specialiştii Marcel Sturdza-Săuceşti, Dan Cernovodeanu şi Nicoale
Edroiu acceptă ideea că în perioada secolelor X-XIII, în cadrul unui blazon, scutul a fost elementul central, iar
din secolele XIII-XV apare şi coiful cu ornamentaţie simbolică care completează importanţa blazonului39. În acest
context pentru înţelegerea heraldicii bistriţene este utilă analizarea celor două elemente importante care compun
vechea stemă conferită de Ludovic de Anjou: scutul şi timbrul cu coif cu cimier. Scutul are însemnele Casei regale
de Anjou-Sicilia şi analizarea modulului de formare trebuie să pornească de la această casă regală, iar coiful cu
ornamentica sa a fost adăugat la un moment dat în cadrul familiei regale.
Istoria Casei regale de Anjou-Sicilia a început cu Carol duce de Anjou (1226-1285), fiul regelui Franței Ludovic
al VIII-lea și fratele mai mic al regelui Ludovic al IX-lea cel Sfânt. Cu ajutorul familiei sale Carol obține tronul
regatului Siciliei, iar după moartea regelui Ludovic al IX-lea rămâne cel mai important membru al familiei sale.
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Corneliu Gaiu, Lapidarium – Muzeul Bistrița, Cluj-Napoca, 2010, p. 71.
Ioan Sigmirean, Vasile Nicoară, Istoria judetului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1999, p. 36.
Maria Dogaru, Însemnele heraldice bistrițene, în Hrisovul, 6-7, 2001, pp. 95-100.
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Poziția sa este întărită de o serie de titluri: Duce de Anjou (1246-1285), Conte de Provence (1246-1285), Rege al
Siciliei (1265/68-1285), Rege al Albaniei (21 februarie 1272), Rege al Ierusalimului (18 martie 1277-1285), Prinț de
Achaia (1278-1285) și Rege al Burgundiei (1281-1285). Blazonul său alcătuit din flori de crin aurii pe fond albastru
este completat după 1277 cu crucea Ierusalimului.40 Pentru consolidarea poziției politice în Peninsula Balcanică, în vederea desfășurării expediților sale din Marea Mediterană, Carol I de Anjou stabilește o dubla legătură
dinastică cu regele Ungariei, Bela al IV-lea. Fiul lui Carol, viitorul Carol II, prinț de Salerno se căsătorește cu
Maria, nepoata regelui Bela, fiica viitorului rege Ștefan V, iar Isabella, fiica lui Carol se căsătorește cu Ladislau
nepotul moștenitor al regatului Ungariei. În baza acestei alianțe Angevinii au revendicat după stingerea dinastiei
arpadiene pe linia lui Ladislau, tronul Ungariei.41 Carol de Anjou, zis Martel a revendicat pe linia de moștenire a
mamei sale Maria, prințesă maghiară, drepturile coroanei regatului Ungariei. În realitate nobilimea maghiară a
recunoscut drepturile regelui Andrei III, iar recunoașterea drepturilor dinastice ale lui Carol Martel se limitează
la membrii familiei de Anjou. Papa declară regatul Ungariei fief pontifical și recunoaște drepturile lui Carol Martel la tron.42
În urma acestei situații politice blazonul lui Carol Martel se modifică față de cel al tatălui său prin adăugarea
unor benzi roșii și argintii preluate din heraldica regilor maghiari. Elementele scutului său au stat la baza blazoanelor membrilor familiei de Anjou-Sicilia care au pretenții la posesiunile ungurești. Moartea surprinzătoare
în 1296, a acestui cavaler rămas în memoria scrisă de Dante în Divina Comedie (Paradis VIII 31-148 & Paradis IX
1-12) a lăsat familia de Anjou fără un lider puternic în zona Italiei. Renegocierile dinastice transferă urmașilor lui
Carol Martel drepturile dinastice asupra Ungariei, chiar dacă ele sunt doar teoretice, iar Robert, fratele lui Carol
Martel preia drepturile dinastice din Neapole, Sicilia și Ierusalim. Clémence (1293-1324), fiica lui Carol Martel
de Anjou, rege al Neapolelui și Siciliei și rege titular al Ungariei este căsătorită cu Ludovic X, rege al Franței și
Navarei.43 Blazonul reginei înmormântată la Avignon păstrează elementele din scutul tatălui său, fiind un scut
despicat cu flori de crin pe fond albastru în cartierul I și benzi roșii și albe (argintii) în cartierul II.
În anul 1301 la moartea regelui Ungariei Andrei III, Casa de Anjou poate să revendice cu mai mult succes
tronul Ungariei prin moștenitorul Carobert, fiul lui Carol Martel, cunoscut în Ungaria cu numele de Carol Robert
(1288-1342). Preluarea tronului era complicată deoarece nobilii maghiari l-au încoronat în 1301 la Székesfehérvár pe Wenceslas al Boemiei, iar apoi coroana Sfântului Ștefan este preluată de Otto duce de Bavaria, în timp ce
voievodul Ladislau Kán are propriul plan de preluare a puterii. Cu sprijinul papei, dar și cu forța sabiei Carobet
reușește să preia treptat autoritatea regatului. Debarcat cu sprijinul familiei de Anjou-Sicilia în regatul revendicat
și sprijinit de verii săi habsburgi, Carobert a luptat pentru tronul său până prin 1323. Din motive de siguranță,
în perioada confruntărilor, regele a fixat capitala regatului Ungariei la Timișoara, de unde i-au trebuit mai bine
de zece ani să se mute în mai centralul Visegrád.44 Voievodul Transilvaniei predă coroana și posesiunile regale,
inclusiv Bistrița, abia în anul 1310. În bătălia înverșunată de la Rozgoni (Rozhanovce) din 1312 regele îi învinge
definitiv pe magnații maghiari care se opuneau înscăunării sale, dar conflicte cu intensitate mai mică au existat și
în anii următori, iar la finalul lor s-a născut practic monarhia de Anjou în Ungaria45. Blazonul regal al lui Carobert
este alcătuit dintr-un scut despicat care are în cartierul I benzile orizontale roșu-alb(roșu-argint), iar în cartierul
II florile de crin pe fundal albastru.
În timpul campaniei de cucerire a regatului Ungariei, Carol Robert de Anjou a introdus în blazonul său un
ornament de coif care cuprindea un struț cu potcoavă în cioc, consemnat de istorici în preajma anului 1308. Astfel în timpul luptelor cu magnații regatului Ungariei care s-au opus blazonului său, struțul cu potcoavă în cioc
a putut să fie pus în legătură semnificația sa antinobiliară, așa cum au interpretat unii istorici, chiar dacă prin
politica de întărire a autorității regale nobilimea fidelă a fost răsplătită cu generozitate. Această alegere aparent
neobișnuită a fost motivată în istoriografia veche prin două atribute speciale ale păsării capabile să se opună
calului și capabilă să devoreze, să înghită orice. Se pare că legenda medievală a struțului care mușcă din potcoave s-a format în jurul războaielor antice dintre romani și regele Iugurta al Nubiei. Regele Iugurta a obținut
o victorie importantă împotriva romanilor utilizând struți împotriva cavaleriei romane. Pe nisipul deșertului,
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uriașele păsări alergătoare s-au dovedit superioare calului patruped. Victoria a fost explicată de romani datorită
forței magice a struților – de aici se pare că a pornit legenda confruntării dintre cai și struți, o confruntare în care
struțul înghite calul, iar din el nu mai rămân decât potcoavele.46 În De Bello Jugurthino descris de Caius Sallustius
nu este enunțată o asemenea confruntare, dar se insistă pe prezentarea nobilimii decadente și corupte,47 cumva o
situație similară cu cea a nobilimii maghiare nesupuse față de regele franco-italian îndreptățit să moștenească regatul. Legenda medievală a forței struților a circulat în Europa Occidentală și a fost celebră în secolul al XIII-lea.48
Legenda se potrivește cu spiritul cavalerismului cruciat al familiei și cu renumele participării lui Carol I duce de
Anjou, fondatorul acestei case regale la Cruciada din Egipt susținută alături de Ludovic IX cel Sfânt, al Franței.
Importanța acestui simbol pentru Casa regală de Anjou este dovedită și de utilizarea lui pe unele monede bătute
de regalitate. În preajma anilor 1308– 134249 Carol bate monede de argint care au pe avers o reprezentare a regelui
tronând, iar în mâini ține însemnele puterii: sceptrul și globul. Pe revers este imprimată stema alcătuită dintr-un
ciof decorat cu pene de struț și cu un struț reprezentat de la gât în sus, cu potcoavă în cioc50.
Fiul său, Ludovic de Anjou (1326-1382), numit în sursele franceze Louis I de Ungaria, după surse maghiare
Nagy Lajos, iar după cele poloneze Ludwik Wegierski, dar acceptat în general în istoriografie cu numele de Ludovic cel Mare, moștenește pe linia dinastică a tatălui, regatul Ungariei (1342-1382), iar pe linia dinastică a mamei
sale regatul Poloniei (1370-1382). Scutul său unește simbolurile Angevinilor cu cele ale regetelor Ungariei și Poloniei, iar însemnele sale sunt moștenite în heraldică de mai multe state din Europa Centrală. Blazonul lui Ludovic
cel Mare de Anjou era alcătuit din scut scarletat cu patru cartiere. Cartierul I despicat are opt fascii (bare) arginti
și roși, alături de un fond azur, cu flori de crin de aur, cu fascie în trapez roșu. Cartierul II are pe fond roșu un
vultur de argint, cu picioare, cioc și coroană de aur. Cartierul III are pe fond roșu, o cruce dublă de argint, pe o
mobilă verde, iar în cartierul IV pe un fond roșu sunt reprezentate trei capete de lei de argint. Deasupra scutului,
coiful de aur, cu lambrechini de argint și cu coroană regală de aur are în cimier sau în creștet un struț de argint,
cu cioc roșu și coroană de aur, care ține în cioc o potcoavă de aur.51 Descrierea blazonului a fost realizată după
armorialul de secol XIV alcătuit de Gelre Herold (1340/1345-1414)52, un manuscris păstrat în Bibliothèque Royale
de Bruxelles, ce cuprinde 1755 de blazoane medievale, cu 12 mari familii regale. Acest armorial completat și copiat în secolele XVII-XIX este unul dintre cele mai importante izvoare istorice pentru știința heraldicii europene.
Sigiliul regal personal, utilizat de Ludovic cel Mare de Anjou cuprindea un scut despicat cu benzi orizontale
în cartierul I și flori de crin în cartierul II, cu un coif cu ornament cu cap de strut cu potcoavă în cioc53. Aceste
elemente heraldice se regăsesc și în pecetea Elisabetei, soția regelui Ludovic de Anjou și în cea a lui Ștefan, fratele regelui, care deține în timpul campaniilor militare regale și titlul de locțiitor al regelui, alături de mama sa.
Sigiliul său de duce al Transilvaniei este format dintr-un cavaler călare, cu armură cu coif cu struț cu potcoavă în
cioc54. Trebuie precizat că în regat se utilizau mai multe tipuri de sigilii în funcție de momentele și locurile în care
se afla regele. Sigiliul dublu era atașat documentelor importante și cuprindea însemnele statului, simbolizate de
chipul domnitorului și crucea dublă care simboliza coroana. În timpul Angevinilor a fost introdus și un sigiliu
secret, sigiliul personal al regelui, utilizat în general în campanii și misiuni personale. Din perioada regelui Carol
se utiliza și un sigiliu mijlociu cu rol de autentificare a documentelor, care se afla în grija unui cancelar de taină.
În perioada regelui Ludovic a existat și practica ca aversul sigiliului să fie păstrat de cancelarul suprem, iar regina
să păstreze reversul.55 După aceste modele sigilare s-a dezvoltat și modelul sigilar al Bistriței cu însemnele regale
concedate în preajma anilor 1366-67. Regina Maria, fiica regelui Ludovic de Anjou păstrează însemnele de familie și după căsătoria cu Sigismund de Luxemburg, prin care a reușit să păstreze dominația Angevină în regatul
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Ungariei. Istoriografia menționează existența acestui blazon și în picturi murale realizate în spațiul german în
timpul lui Sigismund de Luxemburg, ginerele regelui Ludovic de Anjou tocmai datorită prestigiului de care se
bucurau în epocă aceste însemne.56
Scutul regal este cea mai importantă componentă a blazonului regal, fiind alcătuit din florile de crin, moștenite de la Carol I duce de Anjou, fratele regelui Franței și fondatorul Casei de Anjou-Sicilia, iar benzile orizontale
au fost introduse de Carol Martel după ce papa recunoaște dreptul familiei la tronul Ungariei. Aceste elemente
au fost menținute permanent în scuturile familiei regale și purtate prin urmași în Italia, Franța, Spania, Anglia
etc. Însemnele scutului au fost adăugate total sau parțial și în stemele burgurilor care s-au bucurat de sprijinul
acestei case regale. Scutul cu benzi orizonatele și flori de crin se regăsește în stema orașului Košice din Slovacia,
care a primit privilegii urbane din partea Angevinilor, dar blazonul urban a fost completat în secolele următoare
și cu însemne poloneze.57 Florile de crin angevine au fost identificate și pe sigiliul Brașovului și al Mediașului, iar
scutul angevin apare și în sigiliul provinciei Sibiului (1372) și al scaunului Cincu.58 Bistrița reprezintă, în schimb,
singurul caz pe care îl conoaștem, în care toate elementele blazonului regal sunt concedate și utilizate ca stemă
urbană.
Timbrul scutului alcătuit din coif cu lambrechini și cimier cu struț cu potcoavă în cioc a fost introdus ca ornament al scutului regal în armorialul lui Carobert, Carol Robert de Anjou și a fost donat integral sau parțial și
orașelor comerciale din regat care au sprijinit această familie regală59. În vechile descrieri heraldice struțul a fost
considerat simbol al puterii pentru că poate să înghită, să digere orice, chiar și fier, iar el poate să alerge la fel de
mult și la fel de repede, precum calul, dar spre deosebire de acesta poate să rabde orice neajunsuri și suferințe.
Datorită acestei capacități struțul cu potcoavă în cioc a fost utilizat în perioada medievală ca emblemă a breslelor
legate de prelucrarea metalului.60 În acest context devine explicabilă acordarea acestor însemne pentru un oraș
meșteșugăresc, precum Bistrița, care a fost aliat al Angevinilor încă din perioada regelui Carol Rober. Comparații
similare de heraldică asociată cu tehnologia fierului regăsim la orașul Leoben, un oraș minier din Austria, care
are un blazon cu un struț cu potcoavă în cioc și în picior. Probabil tot legat de tehnologia prelucrării metalelor
apare și struțul cu potcoavă în cioc din Augsburg sau la unele bresle din Ungaria.61
Cronica Pictată de la Viena comandată de Ludovic cel Mare după modelul vechilor manuscrise franceze, germane și italiene, conține reprezentări pictate cu faptele și bloazoanele regale. În pagina de titlu în care este reprezentat Ludovic tronând, încadrat de supușii săi cu vestimentație occidentală și orientală, chenarul decorativ
al paginii conține scutul despicat al Angevinilor și coiful cu cimier, concedat Bistriței. Scena din cronică, care
prezintă bătălia de la Rozgoni (1312), în care regele Carol Robert îi învinge pe magnații regatului Ungariei, reia
aceste elemente. Carol este reprezentat călare, cu armură și coif decorat cu struț cu potcoavă în cioc, iar scutul său
păstrează decorul cu benzi orizontale și flori de crin. Stindardul cu cruce dublă este utilizat de tabăra nobiliară
adversă, probabil simbol al vechii Ungarii. Scenele care prezintă episoadele românești sau mai exact confruntarea
dintre Carol Robert de Anjou și Basarab au o imagine în care sunt reprezentate însemnele care ne interesează.
Conform legendei Desew, un apropiat al regelui Carol Robert preia armura regală și moare la locul bătăliei, în
imaginea relatată acesta poartă o armură cu coif decort cu struț cu potcoavă în cioc. Însemnele heraldice cunoscute erau garantul identificării prezenței regale, iar schimbul armurii și al coifului cu struț au fost suficiente pentru
a induce în eroare adversarul. În ciuda conflictului des invocat în istoriografie, influența însemnelor Casei regale de Anjou în simbolistica medievală românească a pătruns odată cu influența modelului cultural occidental.
Primele monede bătute în Țara Românească și Moldova, păstrează influențe ale blazonului angevin. Monedele
bătute în Țara Românească au pe avers un coif decorat cu un vultur, iar pe revers, un scut despicat cu benzi
orizontale în cartierul I. Monedele bătute în Moldova au pe avers un cap de bour, iar pe revers un scut cu benzi
orizontale și trei flori de crin. Nu dorim să dezvoltăm în acest material chestiuni legate de influența Angevinilor
dincolo de Carpați, dar politica monetară desfășurată de această dinastie în regatul Ungariei are în mod evident
influențe pe o arie mult mai largă. Considerăm că analiza acestor componente se poate realiza și în contextul interpretării simbolisticii din scutul bistrițean care poartă aceleași elemente, iar discuția despre dreptul orașului de
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a bate monedă sau despre măsura de la Bistrița din secolul al XIV-lea, poate să îmbogățească oportunitățile acestui
domeniu. Influențe ale blazonului angevin se păstrează în Moldova la mai mulți domnitori, inclusiv în însemnele
heraldice utilizate de Ștefan cel Mare și Sfânt conform armorialului Wijnbergen și a stemelor existente în Cetatea
Albă, la Suceava și pe un manuscris din 1502 păstrat la Viena.62 Nu cunoaștem modul în care erau înțelese aceste
simboluri în anturajul domnitorului moldovean, cel mai probabil prin ele se afirmă apartenența la dinastia mușatinilor, care și-a conturat blazoanul în cursul secolului al XIV-lea . Elementele comune din scutul stemei bistrițene
și cel al domnitorilor moldoveni poate să ascundă o geneză cu inspirație apropiată care merită să fie cercetată.63
Cele mai cunoscute piese decorate cu elementele de blazon ale familiei de Anjou prezente și în stema orașului
Bistrița, se găsesc în colecția tezaur, a Catedralei din Aachen, prima capitală imperială a Europei, din perioada
medievală. Datorită prestigiului său și în urma unei victorii importante obținute împotriva turcilor Ludovic cel
Mare a primit în 1367 privilegiul de a construi lângă domul din Aachen o capelă în care să slujească clerici din
regatul său. În 27 octombrie 1367 lucrările supravegheate de Henrik, reprezentantul regelui erau încheiate, iar
obiectele liturgice necesare funcționării sunt donate de Ludovic64. În 1370 regele donează capela autorității din
Aachen, iar în 1381 Ulrik face un inventar al pieselor din visterie și înregistrează mai multe icoane cu rame de
argint aurit, relicvarii, sfeșnice, și steme regale. Aceste piese medievale realizate din aur și argint și decorate cu
pietre prețioase fac parte din tezaurul de la Aachen și au făcut obiectul mai multor studii de specialitate încă din
secolul al XIX-lea65. Icoanele cu tema Maria cu Pruncul Iisus în mai multe variante și Încoronarea Fecioarei au pe
ramă însemnele regelui Ludovic cel Mare: scutul despicat cu benzi orizontale roșu-argintiu și florile de crin aurii
pe fond albastru, scutul cu vultur pe fond roșu, scutul cu crucea dublă pe fond roșu și pe fond albastru un struț
reprezentat în picioare, cu o potcoavă în cioc. Se consideră că aceste icoane sunt derivate din tradiția bizantină,
dar interpretarea stilistică face parte din stilul gotic al anului 1367.66 Relicvarele cu moaște ale celor trei sfinți catolici maghiari, Sf. Ștefan, Sf. Ladislau și Sf. Emeric împreună cu două sfeșnice din argint au încrustate la bază scutul despicat, cu benzi orizontale și flori de crin alături de un coif decorat cu pene de struț, iar în creștet un cap de
struț cu o potcoavă în cioc.67 Colecția conține și blazonul familiei cu scutul regal încadrat de elemente arhitecturale susținute de doi grifoni, piesa a fost comparată în istoriografia românească cu paftaua de la Curtea de Argeș.
Alături de această piesă se păstrează și blazoanele maghiare și poloneze ale regelui, scutul despicat cu coif decorat cu pene de struț și creștet cu struț cu potcoavă în cioc, împreună cu scutul cu vultur și coif decorat cu vultur cu
aripile deschise.68 Piesele realizate înainte sau în preajma anului 1367 ne oferă comparații ale blazoanelor regale
utilizate și promovate în toată Europa, iar asocierea cu simbolurile acordate Bistriței confirmă poziția privilegiată
a orașului în politica Angevinilor. Poziția strategică în fața năvălirii tătare, legăturile cu drumurile comerciale
ale Poloniei și politica Moldovei, alături de potențialul economic al breslelor din oraș și resursele minelor din
Rodna au convins pe marele rege să-și doneze blazonul familie orașului de la porțile Carpaților. Nu se cunoaște
plata unei sume pentru privilegiul acordat, dar nu se poate exclude și o contribuție directă la politica regală din
regiune. Elementele blazonului regal identificate în stema Bistriței se regăsesc datorită activității politice ale casei
regale cioplită în piatră și în alte materiale în Bratislava, Padova, Napoli, Zara, Gyor, Budapesta etc. Trebuie să
precizăm că stemele regale din orașele Europei Occidentale nu sunt stemele Bistriței, sunt stemele Casei de Anjou, dar elementele heraldice comune ne așează simbolic în această familie bazată pe relații regale personalizate.
Carol de Anjou și Ludovic cel Mare sunt personalități care au favorizat occidentalizarea regatului Ungariei
și se apreciază că acum a început un proces de modernizare, de refacere a economiei și de întărire a autorității
regale, după modelul celor din spațiul Franței și Italiei.69 Apropiați ai papalității acești regi cu spirit cavaleresc
62 Gheorghe Buluță, Manuscrise miniate și ornate românești în colecții din Austria, 1990. I. Caproșu, E. Chiaburu, Însemnări de pe
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cruciat, au susținut prin toate mijloacele consolidarea și răspândirea religiei catolice, ca expresie a culturii medievale din Europa de Vest, iar ordinele monahale se extind și se consolidează peste tot în regat, fără să manifeste
toleranță față de structurile ortodoxe. Spiritul regal cruciat acționează prin cele două realități dominante ale lumii
medievale – monahismul și cavalerismul, sub protecție militară se desfășoară acțiunile misionare ale dominicanilor (sau predicatorilor) și franciscanilor (sau minoriților), iar programul papalității, de cucerire ecleziastică și
spirituală în răsăritul Europei s-a împletit cu politica de cucerire teritorială a Angevinilor.70 Măsurile antiortodoxe luate de Ludovic de Anjou în 1366 are repercusiuni negative în rândul feudalilor români și slavi care erau în
cea mai mare parte ortodocși, iar autoritățile catolice dobândesc o forță monolitică pentru o lungă perioadă de
timp.71 Implicațiile acestui program de prozelitism religios susținut de Angevini s-a reflectat și în programul artei
religioase catolice din Transilvania, inclusiv din Bistrița. Spre exemplu în picturile consemnate pe peretele sudic
al altarului de la vechea biserică franciscană din Bistrița (azi dispărute), era consemnată o scenă cu Ludovic cel
Sfânt, protectorul spiritual al regelui Ludovic de Anjou.72 În Biserica Evanghelică din Bistrița a fost identificată
o cheie de boltă provenită din structuri mai vechi care are un relief foarte degradat, dar care în partea inferioară
păstrează urmele unui coif decorat foarte probabil cu pene de struț. Din păcate decorul central al coifului este
distrus în totalitate, dar presupunem prin analogie cu un relief similar din Bratislava ca fiind o reprezentare a
vechiului blazon angevin. Tot în zona supoziției se plasează și figura pictată în cheia de boltă a navei nordice a
Bisericii Evanghelice – capul încoronat se încadrează în tipologia reprezentării Angevinilor, dar în lipsa unor dovezi mai clare aceste ipoteze sunt foarte relative.73
Prin resursele dobândite din domeniile maghiare familia își consolidează și alte legături dinastice. Fiul mijlociu al lui Carol, Andrei (1327-1345), a fost crescut de la vârsta de șase ani în Neapole pentru a putea să preia la
majorat tronul regatului italian. Prin căsătoria cu Ioana I, Andrei devine între 1344-1345 rege consort de Neapole
și Sicilia.74 Scutul lui Andrei de Neapole este format din bezi orizontale roșii – albe (arginti), crucea de aur a Ierusalimului și florile de crin pe fundal albastru. Pentru această familie a fost realizată în 1340 Biblia de la Neapole
sau Biblia Anjou. Manuscrisul, decorat în atelierul artistului Christophorus Orimina, conține elemente vegetale
stilizate, dar și animale sau păsări mai puțin cunoscute, precum: elefanți, struți, păuni, cămile, pantere, leoparzi,
lei etc. Prezentarea diversității universale, inclusiv a animalelor și păsărilor din afara Europei dovedea în epocă,
cunoaștrea lumii create de Dumnezeu și întărea prestigiul unei familii regale care avea pretenția să stăpânească
cetatea Ierusalimului. Andrei a sfârșit asasinat în cadrul intrigilor de familie pentru tronul Siciliei, iar Ludovic
de Anjou a încercat să răzbune cu sabia moartea fratelui său prin organizarea unor expediții în Italia care i-au
permis să-și asume și titulatura de rege al Siciliei și Ierusalimului. Păstrarea cuceririlor italiane s-a dovedit costisitoare și dificilă, iar succesul acestor campanii nu a fost de durată. Carol III (1345-1386) numit de Durazzo moștenește regatul Neapolelui pe linia mamei sale Ioana și în urma unor lupte reușește să preia tronul în 1381. După
moartea regelui Ludovic de Anjou, rămas fără urmași pe linie masculină, Carol III de Anjou a revendicat tronul
Ungariei în baza principiului moștenirii pe linie masculină. Carol este proclamat în 31 decembrie 1385 rege al
Ungariei și părea că posesiunile italiene ale familiei se uneau cu cele ungare.75 Blazonul său reprezentat pe Casa
Mezzocannone din Napoli păstrează scutul cu benzi orizontale, cu crucea Ierusalimului și florile de crin pe fond
albastru, dar coiful este decorat cu un elefant. La 24 februarie 1386 Carol de Durazzo, aflat în Ungaria, este asasinat din ordinul Mariei de Anjou, fiica regelui Ludovic de Anjou. Ladislau, moștenitorul său de 11 ani rămâne
sub tutela mamei sale Margareta și a stăpânit la majorat în Neapole. În 1387 odată cu căsătoria Mariei de Anjou
cu Sigismund de Luxemburg pretenția Casei de Anjou din Sicilia pentru tronul Ungariei nu se mai susține. Bla70 Șerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea, între cruciată și Imperiul mongol, București, 1993, p. 17.
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ne mărită a portretului prezentat, dar pentru a evita o interpretare nefondată s-a renunțat la enunțarea acestei ipoteze,
presupusă chiar din momentul descoperirii și restaurării acestui fragment de pictură de secol XVI. În mod cert portretul
reprezintă un rege catolic, cu o cruce cu brațe egale la gât, reprezentat fără aura unui sfânt (pictura este realizată după
reformă) care a favorizat dezvoltarea orașului, dar asocierea cu familia de Anjou rămâne totuși foarte relativă chiar dacă
ovalul feței are asocieri cu stilistica reprezentării acestei familii în perioada medievală.
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zoanele moștenitorului Ladislau de Durrazo (1372-1414) reprezentate pe mormântul din biserica San Giovanni a
Carbonara din Napoli (ridicat de sora sa în 1414) combină blazoanele Angevinilor de Ungaria, Sicilia și Ierusalim.
În acest fel blazonul cu scut despicat decorat cu coif cu struț cu potcoavă în cioc, concedat și Bistriței, se regăsește
și în acest oraș al Italiei. În secolul al XIV-lea prestigiul și unitatea Casei de Anjou nu mai avea forța din secolele
XIII-XIV, iar posesiunile din Europa Centrală nu mai sunt reale chiar dacă în blazoanele de familie se păstrează însemnele vechilor vremuri de glorie cavalerească. Ioana II (1373-1435) moștenitoarea regatului din Neapole
strânge legăturile cu ramura Casei de Aragon,76 iar influența Casei regale de Anjou în zona noastră dispare.
Însemnele heraldice care ne interesează se păstrează în armoriale și evoluează pe linie dinastică și în secolele următoare. René (1408-1480) Duce de Lorraine, Bar, Anjou, Conte de Provence și Rege al Neapolelui, Rege
titular al Ierusalimului (1345-1480) și al Aragonului (1466-1480),77 Pair al Franței și fondator al Ordinului Crucii,
păstrează între ornamentele coifului său și vechile simboluri ale familiei, alcătuite din struț cu potcoavă în cioc.
Marquerita de Anjou (1429-1482), fiica lui René, ajunge prin căsătoria cu Henric VI, regină consoartă a Angliei,
iar însemnele familiei sale trec în acest mod și dincolo de Canalul Mânecii. Carol V (1436-1481) duce de Anjou,
conte Maine, Provence și Falcalquier, combină în scutul său vechile însemne heraldice ale familiei, utilizate de
Casa regală de Anjou în zona Ungariei, Italiei, Spaniei și Ierusalimului. În secolul al XV-lea regele Matia Corvin,
probabil din dorința de a consolida prestigiul și drepturile sale regale din Ungaria, reface legăturile cu urmașii
Case regale de Anjou-Sicilia-Aragon. Astfel, se aranjează căsătoria cu Beatrix de Aragon (1457-1508), fiica regelui
Ferdinand I (1423-1494), numit și Ferrante al Neapolelui (1458-1494).78 Scutul acestuia păstrează încă însemnele
vechilor scuturi ale Casei Anjou-Sicilia-Aragon, iar în secolul XV, prin fiica Beatrix, se combină în unele reprezentări din epocă cu blazonul Corvineștilor. Unirea dinastică stimulează influențele italiene în spațiul Ungariei și
Transilvaniei, iar implicațiile benefice ale culturii renascentiste nu întârzie să apară.
Putem să spunem că prin concedarea blazonului regal de către Ludovic cel Mare, Bistrița a dobândit un blazon foarte cunoscut în genealogia marilor case regale. Scutul francez despicat, compus din benzi roșii și arginti
cu florile de crin aurii pe fond azur, conține elementele politice ale blazonului și probabil din această ultimă
cauză, au fost uneori eliminate în favoarea ornamentului de coif care a devenit elementul central al stemei de pe
sigilii, în secolele XVI-XIX. Pe de altă parte simbolistica struțului cu potcoavă în cioc, utilizat în cimierul regal,
era cunoscută în perioada medievală și independent de coiful Casei regale de Anjou. Atribuția comercială și cea
a tehnologiei prelucrării metalelor a acestui element heraldic este cunoscută în lucrările din epocă și se potrivește
cu preocupările medievale ale burgului. Principalele informații despre această pasăre pe care europenii nu o cunoșteau direct au fost preluate din Biblie. Struțul este prezentat în Biblie, în categoria păsărilor de pradă alături
de cucuveauă, pescăruș și uliu, fiind păsări care nu erau recomandate pentru hrană la evrei.79 Pe de altă parte supraviețuiește în locuri în care nimeni nu poate să locuiască80 și poate de aici a derivat și caracteristica enunțată de
istoriografia medievală, în care se spunea că rabdă orice. La Minunile făpturii după prezentarea caprelor sălbatice/
cerboaicelor, a bivolului, urmează prezentarea struțului, a calului și a vulturului. Struțul are pene preafrumoase,
își lasă ouăle în nisipul fierbinte, este hain cu puii săi și nu-i pasă de truda sa zadarnică, dar Dumnezeu nu l-a
înzestrat cu pricepere și pătrundere. În schimb dacă se ridică și pornește, face de ocară și pe cal și pe călăreț.81
Această prezentare este preluată și de Isidor din Sevila în secolul VII, iar Conrad von Megenberg preciza în preajma anului 1350 că struțul are pene precum un uliu sau o pasăre, dar este prea greoi pentru a zbura. Mănâncă fier
și îl digeră, de aceea este răgușit prin natura sa. Urăște caii din instinct și le face rău cum poate – din acest motiv
struțul este reprezentat de regulă cu o potcoavă de cal în cioc.82 În antichitate Pliniu cel Bătrân prezintă struțul ca
pe o pasăre care aleargă foarte repede, dar nu poate să zboare, iar stomacul său digeră ceea ce înghite. Pasărea
este stupidă pentru că își ascunde capul în tufiș și crede că s-a ascuns chiar dacă corpul îi rămâne afară.83Din aceste informații s-a desprins ideea că struțul se ascunde cu capul în nisip, iar faptul că are aripi frumoase, dar totuși
nu poate să zboare l-a asemuit cu simulanții.
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În perioada medievală informații despre animalele și păsările care nu erau în Europa au ajuns prin vechea
lucrare Physiologus apărută în secolul al XII-lea, iar despre struț se precizează că pasărea nu poate să zboare, iar
picioarele sale seamănă cu cele ale cămilei, de aceea se numește și camelum84. Manuscrisele din epocă îl prezintă
într-o compoziție cu două păsări puternice (fără nici o legătură cu aspectul său natural, în multe cazuri picioarele
sunt asemenea unor copite), una dintre păsări cară ouăle și le depune în nisip în timp ce cealaltă privește cu atenție spre o stea. Interpretarea are sens doar în legendariul creștin medieval care interpretează că așa cum struțul
uită de ouă și se lasă furat de frumusețea stelelor, tot așa omul trebuie să renunțe la lumea materială în favoarea
celei spirituale. Steaua încadrată în compoziție este Virgilia, din Pleiade, iar legătura cu aceasta, dar și cu caracteristica puilor care eclozează din ouă fără a fi clocite au oferit speculații interpretative asociate cu virginitatea, iar
în tablourile renascentiste italiene reprezentarea Fecioarei Maria este însoțită uneori și de un ou de struț.85 Stelele
spre care privește pasărea sugerează Constelația Pleiade din care fac parte mai multe stele care se descoperă
treptat privirii, iar pasărea a fost asemuită cu simbolul unei acuități vizuale deosebite și a atenției. Interpretările
speculative prezentate oferă un cadru medieval general, dar precumpănitoare s-a dovedit legenda păsării care
devorează și înghite orice, inclusiv fier. Manuscrisele analizate dovedesc impactul acestei credințe medievale.
Amintim aici doar un manuscris din 1310-1320 utilizat de regina Angliei care este decorat cu un desen în care un
țăran hrănește un struț aruncându-i de la distanță potcoave și cuie.86 În spațiul francez în manuscrisul lui Guillaume Durand este prezentată această legendă, un arab ține legat într-un lanț un struț care înghite mai multe
potcoave,87 iar în bestiarele medievale din Reims și Navarra desenele cu struț cu potcoavă în cioc au explicația :
l’autruche dévore tout.88 Surse engleze indică faptul că pasărea este reprezentată de regulă din argint și cu o potcoavă de aur în cioc, reprezentarea bazându-se pe fabuloasa capacitate de a digera orice, inclusiv fier, fiind însoțită
de deviza Virtus in arduis.89 În emblema din 1596 a doctorului Joachim Camerarius, pasărea este însoțită de deviza: spiritus durissima conquit – probabil o preluare a textului utilizat de Paolo Giovio Nacea: cine este curajos și cu
inima puternică, învinge pericolul, iar frica nu-i poate frânge curajul.90 Tot în secolul al XVI-lea, în tratatul de heraldică
întocmit de Juan de Boria se preciza că așa cum struțul se confruntă răbdător cu marile greutăți, iar stomacul său
arzător digeră fierul, tot așa devin și încercările grele, o podoabă a virtuții.91
Așadar istoriografia acestei teme este generoasă și împletește istoria medievală cu tradiția istorică și legende
pe care știința istoriei nu le poate explica detaliat, fiind forțată să le accepte așa cum s-au transmis peste timp.
Totuși, trebuie să precizăm că fabuloasa lume a heraldicii medievale a lăsat amprente în tradiția din Occident, iar
efectul acestora, noi l-am descoperit indirect prin studiul istoriei, fără să consemnăm impactul tradiției la nivelul
societății medievale locale. Sursele scrise ale istoriei nu ne-au transmis asemenea informații, dar s-ar putea ca în
folclorul local să existe mărturii asumate în limbaj și înțeles popular. Prin aceste precizări dorim să atragem atenția asupra existenței în folclorul regional al termenului de struț sau de a înstruța, acceptat cu sensul de buchet, podoabă, podoabă la pălărie, ornamentație sau chiar vârf ornamental pentru o construcție nouă etc. Dacă constatăm
că struțul Casei de Anjou a fost o podoabă de coif însoțită de lambrechini, adică de materiale textile sau panglici
care fluturau în jurul coifului călărețului poate că semnificația de ornament al termenului de struț a putut să fie
moștenită în tradiția locului, fără legătură efectivă cu caracteristicile păsării. Transmiterea s-au reinterpretarea
informației istorice în tradiții legendare și populare se confirmă pentru perioada secolului al XIV-lea, poate cel
mai cunoscut exemplu din apropierea noastră este legenda formării blazonului Moldovei. Acceptarea acestei tradiții ca izvor istoric a fost determinată și de confirmări ale unor izvoare scrise, deci în lipsa unor izvoare similare
ne limităm doar să atragem atenția asupra termenului din tradiția bistrițeană pentru specialiștii în etnografie și
istorie care abordează acest subiect. Comparativ, putem însă să amintim că și în folclorul balcanic, s-a păstrat memoria influențelor angevine. Amprenta confruntării unei mari coaliții din Balcanii de Nord, probabil susținători
ai creștinismului ortodox, cu armatele catolice ale Angevinilor este exemplificată de tradiția folclorică. Amestecul

84 După traducerea realizată din germana medievală (Mittelhochdeutsch) de istoricul Günter Klein.
85 Cea mai cunoscută pictură renascentistă care combină aceste elemente este lucrarea Sacra conversatione realizată de Adrea

Mantegna.

86 Psaltirea reginei Maria (1310-1320), Ms Royal 2B VII, f. 114, British Library, Londra.
87
88
89
90
91

Guillaume Durand, Pontificalis, cca 1357, Ms 143, f.12, Biliothèque Saint-Geneviève, Paris.
Biliothèque Municipale de Reims, Ms. 933, f. 159v, Lib. Navarra 249.
Arthur Charles Fox-Davies, A complete guide to heraldry, Londra, 1909, p. 243, fig. 463.
Nagy Zoltán, op.cit.
Ibidem.
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unor susținători italieni, opozanți ai lui Ludovic de Anjou, a făcut ca aceste evenimente să fie consemnate în cronica fraților Gatari din Padova și să fie localizate în timp, în preajma anului 1377.92 Iată deci, că există cazuri, care
confirmă importanța tradiției orale ca factor prin care se transmit fragmente din istoria reală, iar în acest context
studiul folclorului ar putea să fie o nouă pistă care să descopere însemnătatea acestor simboluri heraldice.
Analizarea evenimentelor istorice determinate în spațiul românesc și european de Casa regală de Anjou a
fost tratată în mai multe lucrări contemporane ale istoricilor clujeni, iar sub patronajul Academiei Române s-a
organizat o conferință internațională pe tema Angevinilor care s-a bucurat de participarea unor specialiști de la
universitățile din Viena, București, Paris, Londra, Mainz, Munich, Podgorica, Heidelberg, Cluj-Napoca, Sibiu,
Târgoviște etc.93 Istoriografia acestui domeniu este foarte vastă, iar studiul de față nu a parcurs decât o mică parte
a informației existente,94 dar a căutat să aducă în atenție relații mai puțin studiate în legătură cu sigiliul regal al
Bistriței.
Așadar, fără să rezolvăm pe deplin acest subiect, constatăm că stema medievală a orașului Bistrița are legături
directe cu heraldica din Europa secolelor XIII-XVI, iar tradiția păstrării ei, a fost utilă din perspectiva afișării legăturilor burgului cu tradiția și cultura occidentală. Din dorința de a bloca aceste legături firești, sistemul comunist
a stigmatizat vechile simboluri sub pretextul că sunt învechite și îl reprezintă pe „exploatatorul burghez”, care
era în plus și de origine germană. După evenimentele politice din 1989, din dorința de a cunoaște trecutul, dar și
de a consolida prestigiul european al orașului, simbolurile sigilare ale Bistriței revin în atenție și trezesc interesul
societății contemporane.

92 Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, București, 1980, pp. 42-43.
93 Between Worlds: The Age of the Angevines, Conferință organizată de Academia Austriacă de Științe, Academia Română și

Universitatea Valahia, Târgoviște, 21-23 octombrie 2011.

94 Pe adresa de internet http://www.larsdatter.com/ostrich.htm#cups. se pot consulta mai multe texte, reprezentări din manus-

crise şi interpretări medievale legate de atribuţiile păsării utilizate în stema familiei de Anjou: Aberdeen Bestiary, Fols. 41r,
41v, 42r, 42v, 43r, 43v, şi 44r, secolul XII; An ostrich, bestiary (Laud Misc. 247, fol. 159r), secolul XII; An ostrich, bible (BNF
Latin 16744, fol. 165v), c. 1170-1180; One of two ostriches pecks at one of four eggs, and the other turns up its head toward the
star Virgilia, Worksop bestiary (PML M.81, fol. 34r), c. 1185; An ostrich eating a horseshoe, bestiary (BNF Latin 6838 B, fol.
23), secolul XIII; An ostrich bestiary (British Library Royal 12 C XIX, fol. 27), secolul XIII; An ostrich, bestiary (British Library
Harley 4751, fol. 42v), secolul XIII; An ostrich, bestiary (Bodl. 602, fol. 25r), secolul XIII; Job 19:14,15. The ostrich leaves her
eggs to hatch in the dust, forgetting that they may be trodden on or harmed by wild beasts, Bible moralisée (Bodl. 270b, fol. 223v),
secolul XIII; An ostrich eats a horseshoe, bestiary (BNF Latin 11207, fol. 21v), secolul XIII; An ostrich, Bestiaire divin (BNF Fr.
14969, fol. 49), secolul XIII; An ostrich, bestiary (BNF Latin 3630, fol. 87), secolul XIII; An ostrich eating a horseshoe, Aviarium
(BNF Latin 11429, fol. 103), secolul XIII; Ostriches on fols. 203v and 208r, bestiary (BNF Arsenal 3516), secolul XIII; Ostriches on fols. 252 and 264, Bestiaire divin (BNF Fr. 1444), secolul XIII; An ostrich, Bestiaire d’amours (BNF Fr. 1951, fol. 28),
secolul XIII; An ostrich eating a horseshoe, Li Brance de Renart (BNF Fr. 1581, fol. 14r), secolul XIII; Ostriches on fols. 235r and
242v, Bestiaire d’amours (BNF Fr. 412), 1285; An ostrich, Bestiaire divin (BNF Fr. 14970, fol. 21v), c. 1285; Ostrich and eggs,
Bestiaire d’amour (PML M.459, fol. 19r), c. 1290; Ostrich eating a horseshoe, Chronicle of Guillaume de Tyr (BNF Fr. 9082, fol.
313), 1294; Ostriches and their eggs, bestiary (Douce 151, fol. 46v), c. 1300; An ostrich, De avibus (Lyell 71, fol. 14r), c. 1300;
An ostrich deposits its egg in the sand, forgets about it and wanders away, Bestiaire d’Amour (Douce 308, fol. 103r), secolul XIV;
An ostrich lays its eggs on the ground, while another vainly attempts to fly (fol. 113v) and a man feeding horseshoes and nails
to an ostrich (fol. 114r), the Queen Mary Psalter (Brit. Lib. Royal 2 B VII), c. 1310-1320; Ostrich and eggs, Fountains Abbey
bestiary (PML M.890, fol. 12v), c. 1325-1350; Ostrich eggs are warmed by the sun, Bestiaire d’amours (BNF Fr. 15213, fol. 89v),
secolul XIV; An ostrich, De avibus et piscibus (BNF Latin 6823, fol. 175r), c. 1330-1340; Ostrich delivering its young, Speculum
humanae salvationis (ÖNB 2612, fol. 31r), c. 1330-1340; Ostriches on fols. 12v, 113v, 170v, and 236v, Concordantiae caritatis
(Lilienfeld 151), c. 1349-1351; Ostrich delivering young, speculum humanae salvationis (BNF Arsenal 593, fol. 22v), secolul
XIV; Allegory of Job (BNF Grec 135, fol. 190), 1361-1362; Ostrich delivering young, Speculum humanae salvationis (BNF Latin
511, fol. 29), c. 1370-1380; Ostrich delivering young, Speculum humanae salvationis (PML M.140, fol. 31r), secolul XIV; Tame
ostrich, Pontifical of Guillaume Durand (Bibl. Sainte-Geneviève 143, fol. 12), c. 1390; An ostrich eating a horseshoe (ÖNB
2368, fol. 15v), c. 1460-1465; An ostrich eating a horseshoe (ÖNB 2617, fol. 10r), c. 1460-1470; An ostrich, 1470-1510. Informaţii
despre reprezentari şi caracteristici ale struţului în perioada medievală se regăsesc la: The Medieval Bestiary: Ostrich, Albert
the Great On the Ostrich, Sir Thomas Browne’s Vulgar Errors, şi Fact Checking: Can Ostriches Digest Iron?.
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Data Regarding the Royal Coat-of-Arms of Bistriţa
(Abstract)
Bistriţa is one of the most important mediaeval towns in Transylvania, one that acquired an important position in the economic development of
the region between the fourteenth and the sixteenth centuries. The Royal House of Anjou supported the urban development of the settlement by
granting it several urban priviledges in 1330 and 1353. What is more, in 1366-67, King Louis d’Anjou offered this community the status of a free royal
town and the right to use his family’s coat-of- arms as a symbol.
The royal coat-of-arms, consisting of a split escutcheon, decorated with a royal helmet, crowned with an ostrich having a horseshoe in its beak,
had been used since 1367 as the official seal of the town. These old symbols were afterwards integrated in the modern coat-of-arms of the town, in
the nineteenth century. The symbols were used until the end of the inter-war period, only to be eliminated during the communist age and then they
were gradually forgotten.
After the fall of the communist regime, the old symbols of the town were again included in its coat-of–arms, together with symbols such as the
statue of the Romanian poet Andrei Mureşanu and a castle’s gate.
The presence of the ostrich with the horseshoe in its beak in the royal coat-of-arms and subsequently in the symbol of Bistriţa was historicaly
argumented by the legends surrounding this bird, which was seen at the time so powerful that it could swallow and devour anything, including iron.
Other coat-of-arms, similar to the one in Bistriţa are to be found in several Western towns, strongly connected to the Royal House of Anjou. We could
mention The Aachen Cathedral Treasury, the Vienna Illuminated Chronicles, coat-of-arms in Bratislava, Padova, Zara, Gyor, Budapest and so on.
The coins issued in the fourteenth century by the Royal House of Anjou with the royal coat-of-arms offered to the town of Bistriţa represent a new
discussion point in the  monetary history of the region.
The present article illustrates the history of Bistriţa’s coat-of-arms and discusses some of its similarities with the Anjou kings’ armorial insignia
which are linked to the coat-of-arms of the mediaeval town of Bistriţa.
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Anexa I
Însemnele medievale ale burgului Bistrița.

Reprezentări în piatră: relief de pe Poarta Lemnelor (cca. 1484), relief din Biserica Evanghelică (1560-1563)
și relief refăcut după stema de pe Poarta Lemnelor (cca. 1906).

Sigilii bistrițene din 1492 și 1545.

Reprezentare pe o piesă de orfevrărie din 1500/1502 realizată pentru Blasius, parohul Bistriței
(azi în Muzeul Național din Budapesta, după Ciprian Firea).

Gravuri și reprezentări din vedutele orașului.
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Unele elemente din simbolistica sigilară a orașului au fost introduse și în stemele breslelor bistrițene
(însemnele fierarilor – Muzeul Bistrița-Năsăud, însemnele dogarilor – Muzeul Brukenthal, Sibiu, Steag din colecția Bisericii Evanghelice din Bistrița)

Reprezentări de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX și modelul sigiliului din 1815.

Stema comitatului Bistrița-Năsăud, cu vechile simboluri ale Bistriței și Năsăudului (sec. XIX).
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Pietre funerare din cimitirul orașului – însemnele unui fierar (1865)
si stema Bistriței pe lespedea de mormânt a primarului Karl Sanchen (1934).

Timbru interbelic cu vechea stemă a Bistriței.

Anexa II
Scutul casei regale de Anjou-Sicilia și apoi, și de Ungaria după Armorialul Capețienilor
(după: http://fr.wikipedia.org/wiki/Armorial_des_Capetiens).

Scuturile regilor Franței.

Scutul regelui Carol Martel, rege
al Neapolelui și Siciliei (fiul lui
Carol II de Anjou și a Mariei prințesă de Ungaria), moștenitor titular al regatului Ungariei.

Scutul Ducelui Carol Robert de Anjou (1226-1285), fratele mai mic al
regelui Franței, Ludovic al IX-lea cel Sfânt. Carol a devenit în 1265
rege al Siciliei, iar din 1277 preia și titlul de regele al Ierusalimului.

Scutul reginei Clemence (12931324) fiica lui Carol Martel de
Anjou, căsătorită cu Ludovic X
al Franței și Navarei.

164

Scutul regelui Carobert (12881342), fiul lui Carol Martel, revendică în 1301 tronul Ungariei
și cucerește cu sabia acest regat,
iar istoria îl reține cu numele de
Carol Robert de Anjou. Titulatura regală: KAROLUS DEI GRA
HUNGARIE DALMACIE CROACIE RAME SUIE GALICIE LODOMERIE COMANIE BULGARIEQ REX PNCES SALERNITAN.

Scutul regelui Ludovic de Anjou
(1326-1382), fiul lui Carobert,
rege al Ungariei și rege al Poloniei, iar în preajma anilor 1366/67
oferă orașului Bistrița dreptul de
a utiliza blazonul familiei sale. Titulatura regală până la obținerea
regatului polonez: LODOVICVS DEI
GR A HUNGARIE DALMACIE CROACIE
RAME SVIE GALICIE LODOMERIE COMANIE BVLGARIEQ REX PNCEPS SALERNITANUS ET HONORIS MONTIS
SCI ANGELI DNS.

Anexa III
Ornamentul de coif al Casei regale de Anjou, Sicilia și Ungaria în reprezentări medievale.

Cronica Pictată de la Viena cu reprezentări ale regelui Carol Robert de Anjou cu scutul familiei și armură cu coif cu struț cu
potcoavă în cioc. 1. Carol Robert învinge pe magnații regatului Ungariei în bătălia de la Rozgoni, 1312; 2. Desew cu armura
regală cu coif cu struț cu potcoavă în cioc, moare în bătălia de la Posada, 1330. (www.istoriepovestita. SIGILLA I, Rosu Maria).

Reprezentări ale struțului din blazonul regelui Ludovic de Anjou în surse medievale din Occident (Bibliothèque Municipale de Reims, ms. 993,
Folio 159v; Lib. Navarra 249 (d’après Boos 708); GEL f°52v («l’autruche dévore tout»), www. the medieval bestiary.

165

Anexa IV.
Reprezentări în argint aurit ale blazonului Casei d΄Anjou din tezaurul de la Aachen
(după H. Lepie, G. Minkenber, The cathedral treasury of Aachen, Regensburg, 2013)

Blazonul Casei d΄Anjou din 1366.

Obiecte sacre și icoane ferecate în argint aurit decorate pe ramă,
cu scutul angevin și struțul cu potcoavă în cioc, alături de alte simboluri utilizate în regatul Ungariei și Poloniei (1366).
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Anexa V.
Diverse reprezentări ale blazonului Casei d΄Anjou din secolul al XIV,
cu elemente comune cu însemnele concedate Bistriței

Sigiliul de inel al reginei Elisabeta (1381) – dintr-un coif încoronat iese un struț heraldic cu potcoavă în cioc (MOL, DL 77818),
(după www.istoriepovestita. SIGILLA I, Rosu Maria)

Sigiliul Prințului Ștefan, fratele regelui Ludovic de Anjou (1351). În
câmpul sigilar este reprezentat un cavaler în armură cu un coif cu struț
heraldic cu potcoavă în cioc. Legenda sigiliului: S DOMINI STEPHANI
... GRACIA DUCIS TRANSSILVANI (MOL, DL 4153), (după www.
istoriepovestita. SIGILLA I, Rosu Maria).

Peceți ale regelui Ludovic de Anjou (după Barczay Oszkar).

Monede angevine cu stema concedată Bistriței.
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Anexa VI.
Blazoane ale membrilor Casei d΄Anjou din Italia care păstrează elemente comune
cu însemnele lui Ludovic de Anjou și implicit cu însemnele concedate Bistriței.

Blazonul regelui de Neapole, Carol al III de Anjou-Sicilia (1381-1386)
care devine moștenitorul de drept dinastic al regelui Ludovic de Anjou.

Blazonul cu struț cu potcoavă în cioc al lui René (1408-1480),
duce de Loraine, Bar, Anjou, conte de Privence și rege al Neapolelui.

Blazonul cu struț și elefant de pe mormântul regelui Ladislau de Neapole din biserica San Giovanni a Carbonara din Napoli, Italia (1414).

Coiful cu struț al familiei d΄Anjou din Gyor (Ungaria), Bratislava (Slovacia)
și Bistrița (relieful foarte degradat se păstrează în Biserica Evaghelică, și probabil reprezintă coiful familiei d΄Anjou).
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Anexa VI.
Însemne din Țara Românească și Moldova inspirate din heraldica Casei d΄Anjou

Primele monede din Țara Românească au pe revers scutul Casei d΄Anjou, iar coiful domnesc este decorat cu un vultur.

Primele monede din Moldova au pe revers scutul Casei d΄Anjou.

Blazonul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt păstrează în scut și configurația decorului de coif legături cu vechea heraldică a Casei d΄Anjou,
moștenite prin tradiția dinastiei mușatine. Reprezentările sunt din Armorialul Wijnbergen și de pe o pisanie păstrată în Cetatea Albă (azi în Ucraina).
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Anexa VII.
Reprezentări ale struțului în izvoarele medievale care au influențat probabil prin legendele
care circulau în epocă, adoptarea acestui simbol în coiful angevin (după Aberdeen Bestiary)

Reprezentări ale struțului în Pierpont Morgan Library Dept. of Medieval and Renaissance Manuscripts, nr. MS M.0081,
fol. 034r, (datare, cca 1185) și de pe un Manuscris din British Library Royal 12 C XIX, fol. 27 – Ostrich (datează din secolul XIII).

Reprezentări ale struțului care înghite potcoave, din Pontifical of Guillaume Durand, Bibl. Sainte-Geneviève 143, fol. 12 (datat cca. 1357).

Un țăran hrănește un struț cu potcoave și cuie, reprezentare din Psaltirea reginei Maria, Londra, British Library, Ms Royal 2B VII, f. 114, (datat 1310-1320).

Reprezentări ale struțului, legate de meșteșugul prelucrării metalelor, Augsburg (Germania), Leoben (Austria).
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Mortalitatea infantilă din Sângeorz în secolul al XIX-lea
Elisabeta SCURTU

Cuvinte cheie: antropologie istorică, mortalitate infantilă, Sângeorz Băi, sec. XIX
Kezwords: anthropologie historique, mortalité infantile, Sângeorz Băi, XIXème siècle

Situat de-a lungul Someșului, între localitățile Ilva Mică și Maieru, Sângeorzul a fost una dintre importantele
așezări din această zonă. Populația sa la începutului secolului al XIX-lea era de aproximativ 2000 de locuitori1 și a
oscilat în jurul acestei cifre pe tot parcursul acestui veac.
Studiul pe care ni l-am propus are la bază consultarea fondului Registrelor de Stare Civilă Greco-Catolice din
Sângeorz, păstrate la Direcția Județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale. Deși dispunem de date concrete
doar de la sfârșitul deceniului al doilea al acestui secol, am putut constata că între anii 1831 și 1899 au avut loc
2597 de decese înregistrate în rândul copiilor, cu o medie de 36 de decese pe an.
Conform datelor adunate cel mai mare număr de decese, calculând după categoriile de vârstă (vezi Fig. 1), se
înregistrează în primul an de viață și se datorează condițiilor de viață, lipsei hranei și bolilor. Mortalitatea ridicată la naștere sau în primul an de viață este legată și de mediul în care avea loc nașterea, iar pentru reconstituirea
cadrului familial din secolul al XIX-lea trebuie să apelăm și la sursele etnografice. Venirea pe lume a unui copil
avea loc de multe ori acolo unde se nimerea, pe câmp sau acasă, pe un așternut improvizat din paie, fân, cârpe,
haine, pături sau țoluri, într-un mediu nesteril, fără medicație și asistență de specialitate. Mamele erau ajutate
doar de moașă care era rudă, apropiată a familiei, vecină sau femeie din sat pricepută la moșit sau moașa diplomată care în Sângeorz în a doua parte a secolului al XIX-lea era Irina Foca Arman. Dintre femeile cu experiență
care au asistat mai multe nașteri amintim pe Parasca Dărăban, Maria Ion Buia, Maria Rambulea, Varvara Sohorca, Palagea Simionca, Tecla Haliția, Elena Paramon Pop și altele.
Tot moașa îngrijea de lăuză și de nou-născut timp de câteva zile, fiind răsplătită de părinți cu diferite daruri
sau bani. Una dintre atribuțiile moașei era de a boteza pruncul dacă acesta avea grave probleme de sănătate și
exista riscul să moară înainte de a fi botezat de preot, iar matricolele abundă cu exemple de acest fel. În 19 august
1881, fata „căzută” a lui Irimei Ion Ciocan a avut o naștere grea, nou-născuta fiind slabă „a fost botezată de moașa
Irina Foca Arman numai cu formula botezului și a murit în aceeași zi”2.Spre sfârșitul anului a trecut prin aceeași
situație și pruncul Elenei Anton care a fost „botezat chiar în durerile nașterei și a murit atunci”3. Exemplele pot
continua cu pruncul fetei de țigan Floarea Irina Ciubotariu născut, botezat și decedat în 11 februarie 18844, cu
fata lui Simion și Saveta Onia în 21 februarie 18855 părinții au retrăind aceeași experiență și un an mai târziu6, cu

1
2
3
4
5
6

Pompei Boca, Populația județului Bistrița-Năsăud între anii 1720-1870, în File de Istorie, IV, 1976, p.306.
Direcția Județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale, Fond Registre de Stare Civilă Greco-Catolice 55 (în continuare
DJB-NAN, FRSCGC), dosar 1138, filele 23-24.
Ibidem, filele 26-27.
DJB-NAN, FRSCGC, dosar 1139, filele 54-55.
Idem, dosar 1138, filele 77-78.
Ibidem, filele 16-17.
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prunca Ioana Flore în 6 iunie 18877, cu Ioan Onia în 6 august 18878, Nastasia Spaimocu în 25 ianuarie 18899, Ioana
Joja în 12 iunie 189010, Ioan Strâmbu în 7 iulie 189011, Ioana Joja în 27 iunie 189112, Ioana George în 8 mai 189413,
Maria Arman în 13 martie 189514 etc.
Tot în această categorie trebuie incluse și cazurile de „avort și ucideri de prunci”, problemă supărătoare ajunsă
nu doar în atenția autorităților bisericești ci și la conducerea regimentului. O scrisoare detaliată a vicarului Ioan
Marian din 12 martie 1840 îi învăța pe preoți care erau responsabili de bunăstarea sufletească a poporenilor în
legătură cu ce trebuia făcut „spre depărtarea acestui rău, ce strică neamul şi ruşinează creştinătatea”15. Drept urmare, în timpul anumitor 1600
sărbători preoții și dascălii trebuiau să-i sfătuiască pe credincioși asu- 1400
pra „învăţăturii despre mărimea păcatului acelor muieri şi fete, cari 1200
îşi împedecă rodirea pântecelui cu beuturi de leacuri, sau cu orce fel 1000
de zămuri şi care îşi fac să lapede pruncul zămislit, ori cari îl omoară
800
fete
născându-l sau după ce l-au născut”16, vinovați fiind nu doar „părin600
băieți
ţii, neamurile şi vecinii cu toţii dimpreună cei ce au ştiut de fapta ei şi
400
n-au îndreptat-o, n-au spus-o la cei mai mari, precum şi cei ce au în200
demnat sau învăţat a face aceea fărădelege groaznică (…) că de acele
0
pedepse se fac vinovaţi, cei cari aduc pe fete sau femei la păcat, apoi
0-1 ani
1-10 ani 10-14 ani
le îndeamnă sau le dau leacuri sau le ajută, ca să lepede sau să omoară
pruncu. Ibovnicii şi curvoii aceştia se vor cerca şi cu deadinsu se vor Fig.1. Graficul copiilor decedați pe categorii de vârstă
pedepsi şi s-or vesti în tot Regimentu. E a lor datorie, dacă au înşelat
pe amărâta de femeie ori fată spre curvie, să o apere, să nu facă şi omor de om adecă păcat îndoit”17.
Copiii decedați cu vârste cuprinse între 1-10 ani au fost în general victimele bolilor. Pe parcursul secolului au
existat câteva epidemii de holeră, difterie sau vărsat de vânt care au făcut numeroase victime. Totuși, odată cu
înaintarea în vârstă mortalitatea scade vertiginos, astfel pentru al treilea prag, cel al copiilor cu vârstele cuprinse
între 10-14 ani, s-au numărat numai 123 de decese.
Din perspectivă cronologică, anii cu spor natural negativ au fost aceia în care s-au înregistrat calamități naturale sau diferite epidemii. Anul 1814 a fost unul de grea încercare nu numai pentru locuitorii Sângeorzului ci și
pentru întreaga Tansilvanie, fiind cunoscut în istorigrafie ca „marea foamete”. Cauzele acesteia au fost reduse de
Ioan Ciorba la trei. În primul rând se numără creșterea populației și implicit creșterea cantității de hrană necesară, urmată de războaiele napoleoniene care prin cererea unui număr mare de recruți a scăzut numărul brațelor de
muncă în gospodării punând în pericol agricultura care revenea acum în mare parte femeilor și în al treilea rând
condițiilor meteorologice18. Pentru valea Rodnei însemnările arată că începutul acestei perioade s-a petrecut între
1785 și 1787 când au fost ani neroditori, cu prețuri foarte ridicate19. Apoi, între 1790-1800 majoritatea bărbaților
erau plecați în războie, se resimțea acut nevoi de brațe de muncă în agricultură20. În anul 1806 recolta a fost foarte
slabă, la fel și în anul 1808, abia din 1814 întrezărindu-se importanța cultivării cartofului21. Cantorul Dumitru
Cordoș din Sângeorz însemna pe una din filele Octoihului tipărit la Blaj că „în anul 1814 a fost mare scumpete
adecă mierța de mălai patru zloți și de grâu cinci și șase zloți”22. În 1814 o poruncă vicarială cerea preoților să
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„facă mulțumită lui Dumnezeu că i-a scăpat de ciumă”23, iar apoi în anul 1817 s-au făcut slujbe pentru că a încetat
marea foamete24. Tot în același an, creștinii au fost dezlegați de la ținerea postului pentru că „în această vreme de
foamete să mănânce tot omul ceea ce are. Dezlegarea s-a dat cu data de 1 februarie la fel ca în 1786 când încă a fost
foamete”25. Redresarea economică s-a petrecut abia prin 1820, în acest an copiii fiind trimiși din nou la școală26.
În această perioadă, pe lângă foamete și ciumă, alte două boli curmau necruțător viețile copiilor, anume vărsatul și coriul (pojarul). Printr-o ordonanță vicarul Ioan Nemeș le cerea preoților, la 21 noiembrie 1812, să sfătuiască „norodul să-şi aducă pruncii la oltuit, că cei cari nu aduc sânt ca nişte ucigaşi a pruncilor când mor de vărsat
şi îi pricina când rămân chilavi. Apoi le spuneţi că-i minciună că zace de vărsat care-i oltuit şi s-o prins vărsatu.
Adevărat că nu la toţi se prinde şi aşa părinţii sânt datori a doua oară a-i oltui”27. De la întâi noiembrie, tot a treia
lună, preotul trebuia să-i citească în biserică pe „pruncii cu numele cari au murit neoltuiţi, şi adeseori să facă învăţătură cât de mare păcat este a nu trăi cu oltoirea aceasta cu care scapă pruncii de multe chilăvii”28. Problema
îi viza grav pe părinții „cari se vor lenevi şi împotrivi a-şi oltui pruncii se vor scrie în uişaguri spre bajocuri”29,
iar cei care „venind fălceriul la oltuire, se trag îndărăpt, să ştie că din 1 noiembrie, de vor muri neoltuiţi, popa
n-a merge cu ei la groapă ci îi vor duce ca pe nişte trupuri jidoveşti fără popă, ba nici la neam nu a fi slobod a-i
petrece la mormânt”30.
La fel de gravă era și problema pojarului. În 15 septembrie 1840, vicarul Ioan Marian avertiza despre apariția
unei boli „primejdioasă, lipicioasă şi omorâtoare de prunci (…). Aceasta boală se numeşte „șarlach”, friguri sau
cori roşi și începe cu durere de cap şi de grumazi. În care întâmplare pruncii minten trebue puşi la căldură sau în
pat şi iute chemat doftoru, că de or veni pruncii la răceală, nu se pot scăpa de moarte. Ceialalţi prunci trebue feriţi
de betiag, că se leagă dela unu pe altu”31.
Următorul an în care sporul natural a fost negativ a fost 1836 când valea Rodnei era devastată de holeră.
Această boală infecțioasă intestinală ce ține de nerespectarea condițiilor de igienă prin infestarea apei potabile
și-a câștigat un renume în istorie datorită numărului mare de victime care i se datorează. Primele semne ale izbucnirii holerei în valea Rodnei au apărut în 1830, iar odată cu acestea s-au întărit măsurile la cordonul sanitar
instituit32. În 1831 printr-o circulară vicarul îi înștiința pe preoți despre înăsprirea măsurilor de siguranță întreprinse la cordonul sanitar, poruncindu-le ca să le vestească în biserică de mai multe ori ca nimeni să nu încalce reglementările impuse fiindcă „oricine ar îndrăsni acest cordon pe ascuns să treacă, cu ştandrecht pe loc cu moarte
să moară”33. În 1836 epidemia s-a răspândit în toate comunele grănicerești, mai afectate fiind Șieuț, Prund și Mocod34. În august același an, au sosit primele instrucțiuni de la Guberniu despre modul cum „se pot feri oamenii de
boala cea cârligătoare şi de pântece strângătoare, adecă de coleră, precum şi dispensare dela postul Sfintei Mării,
ca poporul să nu fie silit a mânca poame, pepini sau crastaveţi şi alte verdeţuri crude, ci carne şi alte mâncări
bune”35, iar pentru că boala persista și numărul victimelor era mereu în creștere, o lună mai târziu s-au primit noi
învățături pentru eradicarea holerei36. Cuprinși de disperare locuitorii văii Rodnei s-au aplecat spre superstiții,
vicarul poruncea preoților să-i învețe pe credincioși să se lepede de aceste „pozne păgâne”, iar ca tratament împotriva bolii recomanda „culcarea în pat cald şi la mici intervale beutura de ceai de ramoniţă ori mintă cât se poate de ferbinte”37. Totuși în rândul copiilor s-au înregistrat numai 33 de decese din cauza epidemiei, patru copii au
murit fiind slabi la naștere, unul de aprindere de plămâni și unul din cauze necunoscute.
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Mortalitatea ridicată a fost înregistrată și în anii 1850 și 1861, decesele fiind înregistrate cu precădere în rândul
adulților. În 1866 a izbucnit din nou holera, 16 copii au decedat din această cauză, situația dificilă fiind accentuată
și datorită deceselor cauzate de tuse și cori. În anul 1873 vărsatul și holera a determinat din nou ca sporul natural
să fie negativ. În 1878 a izbugnit difteria, primele focare sesizându-se însă din anul anterior când 28 de copii au
decedat din această cauză. În 1878 dintre cele 159 de decese la copii, 120 s-au datorat acestei boli, în ordine descrescătoare au urmat copii decedați fiind slabi la naștere, cauză ce apare de altfel în fiecare an, apoi de tuse, coriu,
oftică, friguri și de plămâni. Epidemia a persistat și în anul următor când s-au înregistrat 78 de decese numai din
această cauză.
Ultimul an înregistrat cu spor naturla negativ al secolului XIX-lea a fost 1892 când s-au sesizat mai multe cazuri de bronșită și boli la plămâni, 79 fiind numărul total al copiilor pieriți în această perioadă.
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Fig. 2. Procentajul cauzelor deceselor copiilor

Cauzele deceselor au fost diverse (vezi Fig. 2), acestea fiind generate în mare parte de boli. Conform rezultatelor studiului efectuat 40,69% dintre copii au fost slabi la naștere sau născuți prematur, cauze care au dus la
decesul acestora. În ordine descrescătoare următorul procentaj de 13,01% se datorează „bolilor copilăriei” fiind
consemnate vărsatul de vânt, pojarul și scarlatina. Sunt boli contagioase cu timp diferit de incubare care se manifestă în general prin febră, tuse, erupții ale pielii etc. Aici ne întrebăm dacă nu cumva tusea care este reponsabilă
pentru 224 de decese în acest secol nu este ori o boală asociată „bolilor copilăriei”, ori să fie un simptom al bolilor
amintite, problemă care se ridică și în cazul febrei, cu un procentaj de 0,61% de decese. În anul 1841 din cele 44 de
decese, 35 s-au datorat pojarului.
Primele focare de difterie, boală infecțioasă și transmisibilă, au apărut în 1877 când s-au înregistrat 28 de cazuri printre copii. În anul următor a fost atins apogeul deceselor, din totalul de 159 de copii, 120 au pierit de difterie. Totalul deceselor a fost de 206, boala a făcând victime și în rândul adulților. Epidemia s-a stins în următorii
ani, în 1879 au mai murit din această cauză 78 de copii, iar în cel următor 15. Difteria a mai fost semnalată și în alți
ani însă numărul victimelor nu a depășit numărul 10.
Din cauza plămânilor au decedat 4,70% dintre copii, procentajul următor aparținând holerei. Epidemia a fost
învinsă destul de greu, din rândul copiilor înregistrându-se victime și în anii 1848, 1866, 1873, în total atribuindu-i-se 2,73 % de decese.
Într-un procentaj mai mic, angina este responsabilă pentru moartea 1,11% din copiii din Sângeorz. În genere,
boala se manifestă prin inflamarea acută a inelului limfatic și în special a amigdalelor palatine, provocată de virusuri sau bacterii și care au ca urmare modificări ale vocii, hipersalivație, semne de inflamație locală și semne
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generale de infecție. Boala apare în asociere și cu alte boli, ca de exemplu câteva din bolile considerate caracteristice copilăriei angina rujeolică, ce apare la debutul rujeolei și angina scarlatinoasă. Pe următorul loc se clasează
bronșita în diversele ei manifestări: acută, alergică, cronică etc.
Durerilor de pântece, mațe sau colicilor le sunt atribuite încă 4,87% din decese, fiind urmate de bolile de gât,
friguri, tifos, tuberculoză sau boli de apă. În categoria altor boli au fost incluse cele care au mai puține atestări,
precum hectica, matrici, lungoarea, aici fiind adăugate și bolile nedeclarate, într-un procentaj de 6,33%.
Rezultatele cercetării întreprinse vin să completeze tabloul demografic al Sângeorzului pentru secolul al XIXlea, cauzele și efectele mortalității infantile fiind elemente importante pentru explicarea anumitor fluctuații ale
numărului populației în secolul amintit. De altfel, sporul natural negativ în multe cazuri se datorează deceselor
înregistrate chiar în rândul copiilor, având prin urmare consecințe asupra întregii demografii a localității. Nu în
ultimul rând, aceste date pot fi extrapolate, cu amendamentele de rigoare, și celorlalte localități așezate pe valea
Someșului care împărtășesc aceeași climă, același relief și nu de puține ori aceeași istorie.

La mortalité infantile de Sângeorz, au XIXe siècle
(Résumé)
Les résultats de la recherche se fondent sur la consultation du fond des registres d’état civil grec-catholique de Sângeorz. Ils s’ajoutent au tableau historique et démographique de Sângeorz, les causes et les effets de la mortalité infantile étant des éléments qui peuvent expliquer certaines
oscillations du nombre de la population au cours du XIXe siècle. Selon nos observations, du 1831 au 1899, ils ont eu lieu 2597 de décès dans les
rangs des enfants, avec une moyenne de 36 décès par an. Les enfants entre 1 et 10 ans sont morts, la plupart, à cause des maladies. Au cours du
siècle quelques épidémies de choléra, de diphtérie ou de petite vérole ont laissé des nombreuses victimes. Toutefois, avec l’âge, la mortalité est
spectaculairement réduite et pour les enfants de 10 à 14 ans. Les documents ne nous signalent que 123 décès. D’ailleurs l’accroissement naturel
négatif est souvent du aux décès enregistrés parmi les enfants, ayant par la suite des conséquences sur l’entière démographie de la commune.
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Bursele de studiu
acordate de Fondurile năsăudene între anii 1861-1948
Cornelia VLAȘIN
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Create din valorificarea anumitor venituri ale grănicerilor, Fondurile năsăudene au contribuit la progresul cultural, economic, administrativ și edilitar al zonei. Acest rol s-a accentuat după desființarea Regimentului în anul
1851, și s-a păstrat până în anul 1958, când au fost desființate abuziv.
Problema școlilor naționale de toate gradele și susținerea învățământului a preocupat mult elita românească
formată în primul rând din intelectuali: preoți, învățători, profesori, funcționari, clerici și numai în foarte mică
măsură dintr-o pătură burgheză. Aceștia au fost conștienți că luminarea poporului cu ajutorul școlii va duce la o
îmbunătățire a situației economice, sociale și mai ales politice a românilor, de aceea acest ideal a rămas unul din
cele mai importante ale cărturarilor români.
Fondurile năsăudene au ocupat un rol important în această mișcare prin sprijinul material oferit tinerilor şi
instituţiilor şcolare. În multe privinţe, în zona năsăudeană, situaţia era deosebită de ansamblul Transilvaniei,
deoarece aici baza materială era pusă cu decenii în urmă prin instituţiile create de statutul austriac. Pentru zona
năsăudeană, efectele au fost mai vizibile după 1861, când fondurile au revenit, treptat, proprietarilor de drept.
Fondurilor năsăudene le datorăm nu numai susţinerea bănească a şcolilor, ci şi acordarea de burse şi ajutoare
unui număr însemnat de tineri, descendenţi de grăniceri, în fapt aceste două direcţii au fost menţinute pe întreaga perioadă de funcţionare a fondurilor1.
Susţinerea instituţiilor şcolare (a celor cinci şcoli triviale din localităţile: Zagra, Telciu, Sângeorz, Prund şi
Monor, a Şcolii Normale de Băieţi şi Fete, dar şi a Gimnaziului din Năsăud) au reprezentat până în 1918, în medie peste 1/3 din cheltuielile anuale ale Fondului şcolar, uneori ajungând la jumătate. Ponderea covârşitoare în
cadrul cheltuielilor şcolare o deţineau salariile şi pensiile personalului didactic şi auxiliar.
A doua dimensiune s-a concretizat în acordarea de burse şi ajutoare tinerilor descendenţi de grăniceri care a
dus la apariţia unor noi categorii socio-profesionale şi la consolidarea elitei intelectuale româneşti, cu răsfrângeri
pozitive în mediul de cultură năsăudean. Alături de militari, de preoţi şi învăţători formaţi în timpul regimentului, după 1861 a crescut considerabil numărul juriştilor, profesorilor, medicilor, farmaciştilor, ingineri, agronomilor şi înalţilor funcţionari români, lor li se adaugă absolvenţii şcolilor medii2.
Dacă până în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se constată un aflux al tinerilor năsăudeni spre facultăţile
de filozofie, această opţiune pornind în primul rând de la necesităţile practice, legate de încadrarea liceului, din
prima parte a jumătăţii a secolului al XX-lea avem o diversificare a opţiunilor studenţilor3.
1
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În primii ani, majoritatea stipendiaţilor de la filosofie sau orientat spre universităţile din Viena şi Graz, datorită lipsei unei reţele universitare în Transilvania şi stadiului incipient de organizare a Universităţilor din Iaşi şi
Bucureşti. Odată cu inaugurarea Universităţii din Cluj în 1872, această instituţie va aduna în amfiteatrele sale tot
mai mulţi studenţi din arealul năsăudean.
Afluxul tinerilor spre facultățile filozofice pornea în primul rând din dorințele legate de încadrarea liceului,
recent înfiinţat, cu profesori bine pregătiţi. Repartizarea burselor şi ajutoarelor cu prioritate tinerilor de la filozofie îşi avea suportul legal și în Instrumentul fundaţional, care preciza că „dintre academii şi facultăţi, totdeauna se
va prefera facultatea filosofică“4.
Pe măsură ce statul dualist a trecut la o mai bună direcţionare şi articulare a învăţământului superior în concordanţă cu nevoile statului laic, se observă o asemenea dirijare şi în repartiţia burselor şi ajutoarelor din Fondul
de burse, condiţionată de fluctuaţiile nevoilor publice, districtuale mai cu seamă. Prin urmare numărul stipendiilor şi ajutoarelor atribuite studenţilor de la filosofie va scădea, sporind numărul celor acordate pentru alte specialităţi, dintre care unele noi.
Formarea cadrelor juridice a reprezentat un obiectiv esenţial al administraţiei Fondurilor năsăudene. Pregătirea
acestei categorii intelectuale era impusă, nu numai de nevoile apărării averilor grănicereşti şi de protejarea drepturilor naţionale, dar şi de faptul că astfel se putea pătrunde mai uşor în structurile administrative superioare5.
În acest context Comitetul Fondurilor a sprijinit masiv formarea unui contingent de jurişti români, acordând în
acest scop 322 burse şi ajutoare, de care au beneficiat 90 de tineri. La început s-au orientat spre Academia de Drept
Săsească de la Sibiu, după care bursierii s-au îndreptat spre Budapesta şi mai ales spre Cluj, având în vedere distanţa redusă în timp şi spaţiu şi cheltuielile mai moderate. Din cei 90 de stipendiaţi, 72 au studiat într-un centru
universitar (50 Cluj, 9 Debreczen, 5 Budapesta, 4 Sibiu, 2 Bucureşti, 1 Pécs, 1 Kecskémet), 17 în două centre (5
Debreczen şi Cluj, 3 Cluj şi Budapesta, 3 Sibiu şi Cluj, 2 Pécs şi Cluj, 1 Kecskémet şi Cluj, 1 Sibiu şi Viena, 1 Budapesta şi Berlin, 1 Budapesta şi Viena) şi un bursier în trei centre (Debreczen, Budapesta şi Cluj)6.
Comitetul Fondurilor a căutat să suplinească lipsa specialiştilor în medicină, direcţionând o parte de burse către acest domeniu, mai ales că implementarea unor măsuri de sănătate lăsa de dorit. În perioada 1861-1918, s-au
acordat 254 de burse şi ajutoare, 247 pentru medicină şi șapte pentru farmacie. Din cei 79 de bursieri ce au urmat
aceste două specialităţi, 63 au studiat într-un singur centru universitar (44 Cluj, 11 Budapesta, 5 Viena, 2 Bucureştişi 1 Graz), 15 în două centre (10 în Budapesta şi Cluj, 3 Cluj şi Viena şi 2 Graz şi Budapesta), iar un stipendiat
în trei centre universitare (Cluj, Viena şi Budapesta)7.
Mergând pe linia promovării unei industrii autohtone, conducerea fondurilor grănicereşti năsăudene, receptivă, de altfel la trebuinţele locale, ci şi la cele de ordin naţional, a căutat să sprijine, prin burse şi ajutoare, formarea şi pregătirea specialiştilor necesari sectorului economic.
De asemenea schimbările survenite în agricultură prin introducerea elementelor progresiste, prin dorinţa de
a sprijini ridicarea ţărănimii, au impus măsuri ce accelerau pătrunderea progresului tehnic în agricultură şi modernizarea gospodăriilor ţărănești, pentru realizarea acestor deziderate, fondurile au sprijinit acordarea burse
pentru pregătirea unor cadre specializate. La început tinerii s-au orientat către Şcoala Superioară de la Herăstrău,
condusă de P.S. Aurelian şi mai puţin spre şcolile din Imperiu. Din cei șapte stipendiaţi la Agronomie, trei au
absolvit cursurile în Vechiul Regat, unul la Rutüch, unul la Viena, unul la Cluj şi unul la Magyarovár8.
Un număr mai mic de burse au fost acordate specializării în domeniul bancar și arte.
Puțini stipendiaţi urmează cursurile Politehnicii. Dintre aceştia cei mai mulţi s-au orientat către cursurile de
silvicultură (având în vedere tradiţia exploatării lemnului în această zonă) şi inginerie minieră. Majoritatea acestora au studiat la Academia de Montanistică şi Forestieră de la Schemnitz şi şi-au continuat studiile la Viena9. Acestora
li se adăugau bursierii care au urmat cursurile de poştă şi telecomunicaţii, atât de necesare în condiţiile apariţiei
noilor inovaţii. Cinci dintre aceştia s-au instruit la Budapesta, iar doi la Cluj10.

Ibidem.
Ibidem, p. 147.
ANBN, f. AFG, date culese din d. 1100,1108, 1119, 1127, 1130, 1136, 1147, 1166, 1187, 1205, 1240, 1257, 1270, 1277, 1291,
1342, 1357, 1395, 1422, 1458, 1516, 1543, 1544, 1892-1894.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Unii tineri cu talent, au urmat cursurile facultăţilor de belle-arte, unul la pictură, unul la sculptură, unul conservatorul şi trei la Şcoala Normală de profesori de desen din Budapesta.
Bursierilor din instituţiile laice de învăţământ li se adaugă cei de la institutele teologice. Acordarea burselor şi
ajutoarelor pentru această categorie de studenţi se extinde pe o perioadă de 18 ani şcolari (1869/1870 – 1886/1887).
Din deceniul al 9 al veacului trecut sprijinirea studenţilor de la teologie a încetat cu desăvârşire, iar în Statutele
din 1889, facultăţile teologice nici nu mai figurează printre institutele ce pot fi cercetate de către bursieri. Acest
lucru se datorează faptului că la Seminarul Teologic de la Gherla din cele 50 de locuri, 9 erau rezervate pentru zona
Năsăudului11. Totuşi, în intervalul de timp amintit, pentru teologi s-au alocat 68 de burse şi ajutoare, de care s-au
bucurat 29 de tineri. Majoritatea acestora au fost de rit greco-catolic (21) şi catolic (șase) şi numai doi ortodocşi12.
Alături de sprijinul dat formării cadrelor cu pregătire superioară, Fondul de burse a contribuit şi la ajutorarea
bănească a susţinerii doctoratului de către 35 tineri absolvenţi de academii şi universităţi. Dintre aceştia, 16 şi-au
pregătit doctoratul în ştiinţe juridice, 12 în medicină, șase în filozofie şi unu în teologie13.
Este de reţinut faptul că între 1861-1918, doar patru fete au cercetat instituţii de învăţământ superior ca stipendiate ale acestui fond, iar una dintre ele şi-a susţinut şi doctoratul în medicină, este vorba de Laura Seni14.
Altă categorie de bursieri ce s-au bucurat de sprijinul material al Fondului de Stipendii au fost alcătuită din
cei care au urmat şcolile militare. Majoritatea au absolvit Şcoala de Cadeţi din Sibiu (28), apoi Academia Militară de
lângă Viena (3), la Budapesta (5) şi la şcolile militare din Timişoara (2) şi Oradea (1).
Pe lângă sprijinul bănesc acordat tinerilor din învăţământul superior şi militar, Fondul de burse şi-a adus o contribuţie importantă la formarea unor cadre cu pregătire medie. Diversificarea pregătirii acestei categorii de tineri
nu este una dintre cele mai spectaculoase. Ea răspunde, ce-i drept, unei comenzi sociale ce reflectă progresul încă
timid al economiei româneşti. În acest context, orientarea tinerilor spre şcoli tehnico-economice şi comerciale este
sporadică înainte de anul 1900, mult mai evidentă însă după acest an. În schimb, o altă categorie cu pregătire
medie – învăţătorii – este în continuă ascensiune ca urmare a creşterii, după 1868, a interesului statului dualist
pentru şcoală. În perioada 1861-1918, tinerii din învăţământul mediu au beneficiat de 676 de burse şi ajutoare,
care au fost distribuite unui număr de 262 de persoane15.
Nevoia crescută de cadre didactice datorită înfiinţării şcolilor primare a determinat direcţionarea de burse
către preparandii, în această perioadă fiind acordate 490 de burse.
După desfiinţarea regimentului de graniţă, foştii grăniceri au acceptat înfiinţarea unei preparandii în Năsăud
ce pregătea învăţători pentru două dioceze (a Gherlei şi Albei Iulii). Deşi la înfiinţare, statul a cerut Fondurilor
năsăudene susţinerea acestei preparandii, urmând ca ulterior acestea să fie despăgubite, iar întreţinerea ar fi rămas
în grija statului, acest lucru nu s-a întâmplat, grănicerii susţinând această instituţie timp de zece ani, fără ca statul
să returneze sumele cheltuite. Acest lucru a dus la nemulţumiri în zona graniţei, mai ales că cei mai mulţi preparanzi proveneau din afara ţinutului grăniceresc năsăudean. Până la mutarea preparandiei la Gherla (1869) pe
băncile acesteia s-au perindat 400 de elevi, dintre care 240 au absolvit-o ca învăţători, iar 75 dintre ei au provenit
din satele năsăudene16.
Odată cu desfiinţarea preparandiei, tinerii năsăudeni au urmat cursurile altor instituţii pedagogice din Transilvania şi chiar din afara acestei provincii. Numărul acestora s-a ridicat până în anul 1918, la 200, reprezentând
76,33% din totalul stipendiaţilor din învăţământul mediu. Cei mai mulţi dintre aceştia au studiat la Preparandia
greco-catolică din Gherla (110), apoi la cea de stat din Deva (37), 11 la Sárospatak (Ungaria), câte zece la Sibiu şi
Cluj, cinci la Blaj, patru la Zalău, câte trei la Oradea şi Lugoj, doi la Satu Mare, câte unul la Năsăud, Viena, Cernăuţi şi Baia Mare, iar unul în două centre (Sibiu şi Cluj)17. Acestora li se adăugau bursele acordate elevilor ce
au urmat cursurile gimnaziale, fiind distribuite 126 de burse şi ajutoare (18,64) din cele acordate învăţământului
mediu, aceştia studiind la Blaj (20), Bistriţa (13), Beiuş (2), Cluj (2) şi Braşov18.
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Alături de sprijinul dat elevilor de la preparandii şi gimnazii, Fondul a contribuit şi la pregătirea, prin intermediul şcolilor reale şi comerciale a cadrelor necesare sectorului tehnico-economic, însă numărul stipendiaţilor a
fost mic, în comparaţie cu nevoile societăţii năsăudene. Până în 1918, pentru formarea acestei categorii socio-profesionale s-au acordat 58 de stipendii şi ajutoare, de ele beneficiind 22 de tineri, dintre care opt erau fete.
Categoria care a primit un sprijin masiv din partea Fondurilor a fost cea a meseriaşilor şi comercianţilor, acest
lucru pornind nu numai dintr-o necesitate economică, ci şi un imperativ politic. Deoarece o pătură instruită, bine
realizată din punct de vedere economic sporea numărul alegătorilor români, deoarece aceştia, spre deosebire de
ţărani, erau scutiţi de plata censului, putând deveni un real sprijin în lupta parlamentară.
Potrivit prevederilor Instrumentului fundaţional, bursele oferite meseriaşilor trebuiau să fie de o treime din
bursele oferite în fiecare an19. Tinerii erau trimişi să înveţe la cei mai buni meşteri din district sau în zonele învecinate, iar mai târziu şi la şcolile industriale de ucenici. Prin distribuirea celor 1067 burse şi ajutoare, Fondurile au
contribuit la formarea a 517 meseriaşi şi comercianţi români. Majoritatea au devenit cizmari (127), tăbăcari-cojocari (124), fierari (94), croitori (38), comercianţi (25), rotari (21), lăcătuşi (19), măcelari (13), tipografi (7), brutari(5),
dulgheri (4), pălărieri (4), mecanici (4), morari (3), curelari (3), zidari (3), hornari (2), frizeri (2), pietrari (2), butnari20 (2), iar câte unul a devenit ceasornicar, cofetar, legător de cărţi, grădinar, fabricant de armament, confecţioner de trăsuri, vopsitor, pădurar, luntrar şi fotograf21. Înmulţirea cizmarilor, tăbăcarilor, cojocarilor, fierarilor şi a
altor categorii s-a datorat unei necesităţi locale, noua categorie de meseriaşi, înlocuind pe străini şi a permis prin
micşorarea distanţelor de procurare, dar şi prin reducerea preţului, o mai uşoară accesibilitate la noile bunuri şi
servicii. Interesant este faptul că şi fetele au beneficiat de burse, 18 au urmat croitoria, câte una comerţul şi cojocăria.
Astfel că în perioada 1861-1918, Fondul de stipendii a acordat 2977 de burse şi ajutoare în valoare de 434551
florini. Cu aceşti bani s-a sprijinit formarea a 372 intelectuali şi funcţionari superiori români, 39 cadre militare,
262 absolvenţi de şcoli medii şi 517 de meseriaşi români22.
Prin ajutorul acordat, s-a înlesnit pentru prima oară pătrunderea în şcoli de toate gradele a numeroşi fii de
ţărani, ce au format un puternic nucleu românesc ce a contribuit la emanciparea naţiunii.
După 1918, rolul Fondurilor a rămas acelaşi, de susţinere a tinerilor dornici de a urma studii, de a se specializa
şi de a sprijinii instituţiile şcolare. Din păcate, după 1918 nu s-au păstrat toate listele de bursieri, fiind astfel foarte
greu a face o analiză completă pentru întreaga perioadă. Date avem din anii 1919, 1920, 1927-1930, 1936-1940,
1944-1947, cu precizare că în perioada 1930-1935, datorită crizei economice, nu s-a acordat nici o bursă. De asemenea, nu avem informaţii despre locul unde s-a urmat facultatea sau date despre localităţile din care proveneau
bursierii, pentru a ne permite o statistică în acest sens23.
Deoarece în perioada interbelică nu s-au modificat Statutele, bursele s-au acordat în baza celor din 1889 şi a
Regulamentului pentru împărţirea de stipendii şi ajutoare din fondul central de stipendii. Popularizarea acordării de burse se făcea prin Publicare de concurs, prin afişaj la sediul fiecărei primării comunale şi prin informare în
principalele ziare, atât locale, cât şi centrale. În anunţ se specifica numărul de burse pentru fiecare specialitate și
data până la care trebuiau depuse dosarele.
Chiar dacă la început era fixat un anumit număr de burse pentru o specialitate, dacă nu existau doritori, bursele urmau să fie transferate altor domenii, unde cererea era mai mare, în unele cazuri se suplimentau numărul
burselor acordate. Astfel în anul şcolar 1920-1921 urmau să se acorde următoarele burse în valoare de 1000 de
coroane fiecare: o bursă pentru drept, două la medicină, o bursă la Academia Comercială, o bursă în specializarea
veterinar, o bursă la agronomie, o bursă la farmacie, o bursă pentru un curs notarial. Burse în valoare de 800 de
coroane erau direcţionate către cursul pentru poştă, 400 de coroane/bursa erau alocaţi celor care urmau cursurile
preparandiale şi cele ale şcolilor de cadeţi, trei burse a câte 500 de coroane pentru cei ce doreau să urmeze diverse
cariere – metalurgie, ceramică, şcoli industriale, mecanică, patru burse pentru „învăţăcei“ cu patru clase elementare, șase burse a câte 150 de coroane pentru cei cu șase clase elementare şi o bursă pentru „învăţăcei“ cu patru
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clase elementare. În schimb, au fost votate șase burse pentru drept, două burse pentru literatură, o bursă pentru
belle-arte, o bursă pentru medicină, o bursă pentru politehnică, o bursă în silvicultură, una pentru preparandie, o
bursă pentru farmacie, şi 17 burse pentru ucenici24.
Aceeaşi situaţie s-a menţinut pe întreaga perioadă interbelică, astfel pentru anul şcolar 1929/1930, urmau să se
acorde: două burse la drept, patru la medicină, una pentru silvicultură, o bursă pentru Academia comercială, o
bursă pentru medicină veterinară, una pentru Academia Agricolă, una pentru pedagogia superioară, una pentru
institutul farmaceutic, o bursă pentru cursul administrativ notarial, una pentru cursul de poştă, telegraf şi tren,
patru pentru şcolile militare, patru pentru meserii pentru ucenicii cu 4 clase primare, zece pentru meserii pentru
ucenicii cu 6 clase primare sau 2 secundare, trei pentru învăţăceii cu 4 clase secundare25. Pentru acel an au fost
votat ca burse noi: o bursă la drept, una la filozofie, una la medicină, cinci burse la politehnică, două la silvicultură, cinci burse pentru Academia comercială, două la Belle-arte, una pentru farmacie, patru pentru medicină
veterinară, cinci pentru Academia Agricolă, una pentru Şcoala de notari26.
Bursele erau votate pe întreg ciclul de ani de studiu, iar ajutoarele se votau pe un an. Cererile trebuiau trimise
până la 1 noiembrie, fiind însoţite de: certificatul de descendenţă grănicerească, extrasul de naştere, certificatul
privind progresul în studii şi purtare, certificatul medical de sănătate, certificatul de avere a părinţilor (unde era
specificată averea pe care o posedă şi plata taxelor), iar pentru ucenici era obligatoriu contractul încheiat cu patronul unde îşi desfăşurau pregătirea.
Existau anumite condiţii de acordare ce trebuiau îndeplinite: bursierii trebuiau să aibă până la 24 de ani, iar
pentru şcolile de cadeţi până la 17 ani, cei care au absolvit într-o anumită ramură, nu mai erau îndreptăţiţi la altă
bursă. Doritorii trebuiau să dovedească din punct de vedere medical că erau apţi să-şi continue studiile şi să-şi
dovedească calificarea. Concurenţii care susțineau colocvii sau au avut examene, trebuiau să dovedească că le-au
trecut cu succes. Bursierii trebuiau să aibă o comportare morală bună şi cel puţin calificativul bun la învăţătură.
La ajutoare puteau accede şi cei care au obţinut calificativul „destulător“. Doi fraţi nu puteau beneficia în acelaşi
timp de bursă, dacă un frate avea bursă, celorlalţi fraţi puteau să li se acorde ajutoare. Cei care primeau burse
de la o fundaţie privată sau publică, nu mai primeau bursă din partea Fondurilor. Cel care a pierdut bursa sau
ajutorul, din cauza purtării morale sau din cauza obţinerii unui calificativ nesatisfăcător, pierdea bursa şi nu mai
putea concura niciodată pentru o altă bursă27.
Ca număr de bursieri pe primul loc se menţin cei care au urmat studiile juridice, considerentele de orientare
spre această specializare rămânând aceleaşi ca în perioada anterioară: prestigiul obţinut în societate, uşurinţa de
încadrare a celor cu pregătire juridică. În perioada analizată din datele existente, au fost acordate un număr de
291 de burse, din care 22 de burse fetelor.
Afluxul tinerilor către facultăţile de filozofie, ştiinţe şi litere rămâne ridicat și după 1918. În perioada pentru
care deţinem informaţii, s-au acordat 297 burse, ceea ce impresionează este numărul ridicat de fete care s-au îndreptat spre acest domeniu, acestora li s-au votat 95 de burse. Lor li se adaugă cei șapte bursieri, din care trei fete,
care studiază Educaţia Fizică.
Creşterea interesului pentru instituţionalizarea unor măsuri igienico-sanitare, implementarea acestora, la care
se adăuga progresul înregistrat în lumea satelor a determinat un aflux important către Facultatea de Medicină, în
perioada respectivă acordându-se 137 burse, din care zece au fost acordate fetelor. Un număr mai mare de fete au
urmat cursurile Facultăţii de Farmacie, şi anume 9 din cei 18 bursieri care s-au orientat spre acest domeniu. Spre
specializarea de veterinar şi-au îndreptat atenţia 28 de studenţi.
În perioada interbelică, industria a fost sectorul care a înregistrat cea mai importantă creştere dintre toate
sectoarele naţionale. În acest sens s-a acordat o atenţie deosebită de pregătire în facultăţile tehnice şi o creştere a
celor care doreau o specializare în acest sens. Din datele pe care le deţinem, Fondurile au acordat de 52 de burse
pentru Politehnică. În judeţul Năsăud, exploatarea lemnului rămâne în continuare principala ocupaţie în domeniul industrial, aşa se explică cele 36 burse oferite pentru silvicultură.
Acelaşi progres se înregistrează în telegrafie, telefonie şi poştă, acum introducându-se în lumea satelor reţeaua de telefonie şi poştă. Aşa se explică de ce în anul 1936, comitetul a aprobat burse pentru 33 de stipendiaţi
pentru cursul de poştă.
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În continuare, fondul acordă importață pregătirii specialiştilor din agricultură, acest fapt datorându-se mai
ales schimbărilor survenite în acest domeniu, unde încep să fie introduse elemente noi, se încerca luarea unor
măsuri pentru modernizarea gospodăriei ţărăneşti şi familiarizarea ţăranului cu noile tehnologii în încercarea
creşterii productivităţii. Totuşi interesul privind specializarea în acest domeniu este scăzut printre tineri, doar 23
au accesat la burse din partea fondului.
Creşterea populaţiei active din ramurile neagricole ale economiei a contribuit, de asemenea, în mod substanţial la dezvoltarea pieţii interne, sporind simţitor numărul celor care erau interesaţi de noile domenii în afara modalităţilor tradiţionale. Pentru Academia Comercială au fost acordate 38 de burse, din care 14 au fost direcţionate
fetelor.
Domeniul artelor frumoase s-a bucurat de interes, fondurile oferind 30 de burse pentru Conservatorul de
Muzică, din care 11 au fost votate fetelor. 14 burse au fost direcţionate celor de la belle-arte (sculptură, pictură).
Buna funcţionare a administraţiei a fost o preocupare constantă din partea Comitetului Administrator al Fondurilor, astfel șapte tineri au fost urmat cursul notarial.
În continuare se menţine interesul pentru studiile militare, Fondurile oferind sprijinul bănesc unui număr de
52 de stipendiaţi.
O categorie importantă, alături de bursierii din domeniul laic, o reprezintă stipendiaţii de la Teologie, fondurile oferind 115 burse.
BURSE ACORDATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN PERIOADA INTERBELICĂ28
Tabelul 7.1.

Posta

-

1f
2b
1b
3b
3b

1b
2b
1f
2b
1b
3f
-

3b
5b
2b
6b
3b

1b
5b
2b
6b
1b

2b
1b
3b
1b
-

1b
1b
1b
1f
-

11b
5b
1b
2b
4b

10 b
13 b
17 b
18 b
24 b

1f
-

33 b
--

1b
39

1b
1b
12

2f
1b
1b
14

4b
1b
24

1f
3b
3b
1f
23

7

1f
1f
1f
7

8b
7b
38

9
10
101

1

33

4b
2b
2b
4f
4b
7f
2b

Arhivistica

Med. – pedag.

1b
2b

Arhitect

Teologie

11

Șc. Milit.

6b
7b
42

Ed.
Fiz.

1f
4b
2f
5b
2f
29

Șc. notar

8b
5b
2f
107

Ac.
Agr.

6f
6b
2f
10 b
3f
234

5b
2b
1b
2b
1b
-

Veterinar

2f
1938/ 18 b
1939 4 f
1939/ 21 b
1940 4 f
Total 264

1b
2b
4b
5b
5b
5b
2b
4b
+1
Paris

Farmacie

1b
3f
3f
1f
1b
1b
1f
4b

Belle Arte

Ac. de muzică

16 b
16 b
1f
11 b
14 b
15 b
11 b
1f
7b

Ac. Com

Medicină

6b
2b
1f
21 b
8f
18 b
20 f
38 b
4f
31 b
25 f
18 b
5f
8b

1919/
1920
1920/
1921
1927/
1928
1928/
1929
1929/
1930
1930/
1931
1936/
1937
1937/
1938

Silvic

Filozofi/
științe

8 b1
9b
28 b
2 f2
25 b
2f
23 b
1f
36 b
1f
44 b
3f
32 b

An șc.

Tehnică

Drept

SPECIALIZARE

-

-

1b

1b

1

1

1– b=băieți; 2– f=fete.
Comitetul Administrator a fost preocupat de pregătirea elevilor de la școlile normale. Din datele pe care le
deţinem, în perioada analizată au fost acordate 516 burse, pentru fete fiind repartizate 138 de burse. Din informaţiile păstrate, majoritatea au urmat Şcoala Normală de la Năsăud, apoi Şcoala Normală de la Gherla, cele din
Şimleul Silvaniei, Oradea şi Beiuş.

28 Ibidem, d. 2397, 2441, 2472, 2478, 2484, 2486, 2487, 2491, 2494, 2495, 2497- 2501, registre 101-109.
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Alături de sprijinul dat elevilor Şcolii Normale, Fondurile au contribuit la sprijinirea pregătirii prin şcolile
reale şi comerciale. În acest sens au fost acordate un număr de 761 de burse. Se observă o creştere a cererilor venite din partea fetelor care urmau cursurilor şcolilor de gospodine, moaşe și şcoli de comerţ. Din datele pe care
le avem din 1929 – 1930, 1946, putem să vedem spre ce şcoli şi-au îndreptat atenţia bursierii, şi anume: Şcoala de
meserii Năsăud – 338, Şcoala de meserii Sângeorz Băi – 101 burse, Şcoala de meserii Prundu Bârgăului – 60, Şcoala profesională Cluj – 30, Şcoala Superioară de Comerţ Cluj – 27, Şcoala Agricolă Bistriţa – 24, Şcoala de Brigadieri
Năsăud – 20, Şcoala de Puericultură Bucureşti – 10, Şcoala de Menaj Tg. Mureş – 6, Şcoala de Menaj Oradea – 5,
Şcoala Superioară Braşov – 4, Şcoala Comercială Inferioară Dej – 4, Şcoala de Menaj Bucureşti – 3, Şcoala Superioară Satu Mare – 3, Şcoala Agricolă Şimleul Silvaniei - 2, Şcoala Agricolă şi Viticolă Turda – 2, Institutul Surorilor
de Ocrotire Cluj – 6, Şcoala de brigadieri Gurghiu – 3, Şcoala de Moaşe – 2, Şcoala de Construcţii Timişoara – 2,
Şcoala de Subingineri Timişoara, Şcoala Superioară Blaj – 2, Şcoala Comercială Aiud – 2, Şcoala Superioară Bucureşti – 2, Şcoala Economie Casnică Brăteşti– 2, Şcoala Comercială Superioară Satu Mare – 1, Şcoala de Conducătoare grădiniţe Copii Şimleul Silvaniei – 1, Şcoala de Meserii Braşov – 1, Şcoala Minieră Baia Mare – 1, Şcoala Metalurgică Bistriţa – 1, Şcoala Conducători Tehnici Cluj – 1, Şcoala Profesională Dumbrăveni – 1, Şcoala Superioară
Craiova, Şcoala Horticolă Beclean, Şcoala de Construcţii Cluj – 1, Şcoala Silvică Gilău – 1, Şcoala Textile Bucureşti
– 1. Pentru ceilalţi ani avem doar genul instituţiei de învăţământ, nu şi localitatea unde a fost urmată, şi anume:
23 au urmat cursurile unor gimnazii industriale, 20 licee industriale, 10 şcoli de gospodărie, 10 licee comerciale, 9
şcoli inferioare de menaj, 8 şcoli de moaşe, 5 şcoli de brigadieri, 4 școli de electronişti, 3 şcoli superioare de menaj,
şcoli industriale – 2, conducători grădiniţe – 2, şcoli de minieri – 1, educatoare copii – 1, comerţ superior – 1, şcoli
horticole – 1, şcoli pentru tehnicieni – 1, şcoli de subingineri - 1.
O atenţie deosebită se acordă în continuare formării meseriaşilor şi comercianţilor acordându-se în total 798
de ajutoare. Aceştia s-au orientat atât către meseriile tradiţionale din lumea satelor (cizmari, tăbăcari etc), dar şi
spre noi meserii, ca: picolo, cofetar. Astfel au fost acordate: 132 de ajutoare pentru cojocari, 67 pentru fierari, 64
pentru pantofari, 63 pentru croitori, 49 pentru cizmari, 42 pentru comercianţi, 35 pentru mecanici, 25 pentru tâmplari, 18 pentru tăbăcari, 13 pentru păpucari, 12 pentru rotari, 9 pentru măcelari, 8 pentru pepiniere, 7 pentru ciubotari, 7 pentru pomicultori, 5 pentru lăcătuşi, 5 pentru tinichigii, 4 pentru pălărieri, 3 pentru mănuşar, 3 pentru
frizeri, 3 pentru tricotaje, 3 pentru cârnăţari, 2 pentru argăsari, 2 pentru curelari, 2 cofetari, 2 electricieni, 2 pielari,
2 picolo, 2 vopsitori, 2 brutari, 2 pentru mobilă, 2 grădinari, 1 cherestea, 1 măsar, 1 blănar, 1 armurier, 1 curelar, 1
blănar şi 1 pentru realizare viori. 15 fete au primit ajutoare: șase ca şi cojocărese, șapte croitorese şi două cofetare.
Acestora li se adăugau 116 stipendiaţi, cărora nu li s-a putut stabili meseria pentru care au primit ajutorul.
Singurele date despre localitatea din care proveneau cei stipendiaţi sunt din anul 192729, astfel din bursierii
de la drept, nouă aveau domiciliul în Năsăud, patru în Bistriţa, din Rodna provin doi bursieri, doi din Salva, doi
din Bichigiu, doi din Sângeorz Băi, câte unul din Nepos, Cernăuţi, Mijlocenii Bârgăului, Ragla, Rebra, Leşu, Faţa,
Mititei şi Reghin.
La litere și ştiinţe: opt erau din Năsăud, cinci din Cluj, trei din Sângeorz Băi, doi din Salva, doi din Ragla, doi
din Leşu, câte unul din Tiha Bârgăului, Rodna, Telciu, Bistriţa, Zagra, Poiana Ilvei, Parva, Mititei, Răchitova, Iaşi,
Ilva Mare, Bucureşti, Buzău.
Cursurile de medicină le urmau câte un bursier din: Năsăud, Bistriţa, Maieru, Rebrişoara, Şanţ, Rebra, Suplai,
Şieuţ, Salva, Leşu, Nimigea, iar cele de farmacie de câte un bursier din Sângeorz Băi şi unul din Năsăud. La politehnică şi-au îndreptat atenţi câte un student din Cluj, Maieru, Mintiu, Şanţ.
Silvicultura a fost urmată de un bursier din Rebrişoara, iar cursurile Academiei Comerciale au fost urmate de
un student din Maieru şi unul din Sângeorz Băi.
Şcoala Militară a fost urmată de câte doi tineri din Năsăud şi Feldru, câte unul din Maieru, Rodna, Şanţ, Ragla, Fiad, Salva, Maieru. Spre Conservatorul de Muzică şi-au îndreptata atenţi doi bursieri din Bistriţa, unu din
Rebrişoara, unu din Reghin.
Rezultatul determinat de rolul Fondurilor năsăudene în această zonă, și nu numai, a fost impresionant, lor le
datorăm generațiile de cărturari, de preoți, de învățători și meseriași, care au avut un rol important în arena vieții
publice românești, formând un puternic nucleu de energie românească ce va contribui la emanciparea națiunii.

29 Ibidem, d. 2484.
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TOTAL BURSE ACORDATE DE FONDURI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ30
Tabelul 7.2.
Anul școlar
1919/1920
1920/1921
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1947/1948
TOTAL

Total burse
65
65
230
301
327
387
343
246
327
331
345
296
379
4036

Burse acordate pentru
învățământul superior
38
34
115
108
126
151
141
126
90
77
93
13
115
1306

Burse acordate pentru
învățământul mediu
20
7
31
70
93
36
77
85
102
90
100
232
100
1143

Burse acordate pentru
învățământul de meserii
22
102
53
112
72
100
80
96
106
4
61
820

Ajutoare
7
24
62
21
113
76
43
35
55
68
100
60
103
767

Scholarships granted between 1861-1948 by the Fondurile năsăudene
(Abstract)
Create Border Guards in come from selling certain funds contributed to the progress of cultural, economic, administrative and urban area. This
role has increased after the abolition of the Regiment in 1851, and was maintained until 1958, when they were abolished abusive.
The issue of national schools of all levels of concern over Romanian elite composed primarily intellectuals: priests, teachers, professors, officials,
clergy, and only to a small extent from a bourgeois blanket. They were a ware that enlighten the people using the school will result in an improvement
of the economic, social and political especially Romanians, so this ideal has remaine done of the most important Romanian scholars.
Funds support the emergence of new social-professional categories and strengthening of the Romanian intellectual elite. Along side the military,
priests and teachers trained during the regiment after 1861 increased the number of lawyers, teachers, pharmacists, their adding to the graduates
and artisans.
For the period 1861-1918, funds supported 372 students, 39 military personnel, 262 secondary school graduates, 517 Romanian artisans, giving
scholarships in 2977.
Unfortunately for the period after 1918, as I said, have not kept all the stock lists. Therefore it is difficult to make a complete analysis for the entire
period, data from 1919 have 1920, 1927-1930, 1936-1940, 1944-1947, indicating that during 1930-1937, due to the crisis have been awarded scholarships. Actually no information which was followed by faculty or scholars who came localities. The data held that were awarded 988 scholarships for
higher education, most students paying legal sciences, a total of 264 scholarships. What is surprising is the increase in the number of scholarships
granted to girls, they amounted to 139 scholarships. Total scholarships and aid in the interwar period in the year 1947/1948 (in these years we keptdat) amounted to 4036 scholarships.

30 Ibidem, d. 2397, 2441, 2472, 2478, 2484, 2486, 2487, 2491, 2494, 2495, 2497- 2501, registre 101-109.
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Dinicu Golescu, peregrin prin Transilvania
Petre DIN

Cuvinte cheie: Dinicu Golescu; reforme liberale; modernizarea spaţiului românesc; letargie; regenerare naţională.
Keywords: Dinicu Golescu; liberal reforms; modernizing the Romanian area; lethargy; national regeneration.

Acest studiu se încadrează tematic conceptului de imagologie şi îşi propune să prezinte imaginea societăţii
transilvănene la nivelul sensibilităţii cărturarului iluminist Dinicu Golescu. Imagologia, ca domeniu autonom al
istoriei, nu se rezumă la un inventar de imagini, clişee despre o naţiune, ci le cercetează pentru perceperea mai
corectă a unei realităţi. Panorama unei naţiuni este realizată în funcţie nu numai de cunoaşterea de către creatorii
de imagini a obiectului descris, ci şi de sensibilităţile şi mentalităţile1 ce le nutresc faţă de acesta, dar şi de contextul general în care se derulează actul creaţiei. De aici rezultă şi necesitatea de obiectivare a autorului acestui demers în tentativa de a prezenta resorturile politice, ideologice şi religioase ale imaginilor realităţilor transilvănene
în percepţia lui Dinicu Golescu2.
În scopul prezentării cât mai pertinente a acestui studiu am considerat că se impune o expunere sumară a
biografiei cărturarului român. Dinicu Golescu reprezintă paradigma boierimii muntene care a deţinut un rol
proeminent în viaţa politică, culturală şi în mişcarea de idei a primelor trei decenii ale secolului al XIX-lea. În contextul epocii, primele studii le realizează la Academia grecească de la Bucureşti, sub îndrumarea dascălului Kir
Ştefan Comita. Remarcându-se prin calităţile intelectuale şi practice, Dinicu Golescu va ocupa funcţii importante
în administraţia Ţării Româneşti, între care şi aceea de mare logofăt3. Din căsătoria cu Zoe Florescu au rezultat
patru fii: Ştefan, Nicolae, Alexandru şi Radu, toţi aceştia fiind personalităţi ale secolului al XIX-lea. Apetenţa lui
Dinicu Golescu pentru spiritul cultural s-a reliefat prin înfiinţarea unei şcoli-internat pe moşia de la Goleşti, unde
i-a adus în ipostaza de profesori pe Florian Aaron şi Ion Heliade Rădulescu, prin fondarea alături de alte personalităţi a Societăţii Literare Române din Bucureşti (1827) şi prin susţinerea morală şi materială a editării primei
gazete în limba română, Curierul românesc (1829)4.
Dinicu Golescu a efectuat mai multe călătorii peste graniţă; ultimele trei l-au condus prin Transilvania, Ungaria, Austria, Italia, Germania şi Elveţia, inspirându-i volumul Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din
Goleşti, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Studiul reprezentărilor culturale realizate de boierul muntean arătă că lectura, conversaţiile cu elita culturală, călătoriile sale în străinătate generează schimbări de mentalitate în tipologia
gândirii sale şi toate acestea se reflectă pregnant în opera sa. Ţărănimea, situată la cealaltă extremitate a societăţii
moderne, în pofida repetatelor deplasări provocate de invazii, conflicte militare, fuga de pe domeniile boierimii,
îşi păstrează arhaismul şi tradiţionalismul specific vieţii rurale5.
1
2

3
4
5

Georges Duby, Histoire des mentalités, în L′histoire et ses méthodes, Paris, 1961, pp. 935 – 965; Evelyne Patlagean, L′histoire de
l′imaginaire, în La nouvelle histoire, Paris, 1978, pp. 250-270.
Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german 1775-1918. Un studiu imagologic, Ediţia a II-a, traducere şi introducere de Dumitru Hîncu, Editura Polirom, Iaşi, 2014, pp. 9-12; Florin Constantiniu, Aspecte ale mentalului colectiv sătesc
în societatea medievală românească în „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. VII ( 1974), pp. 78-81
Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. I, ( De la origini până la 1900), Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 85
Enciclopedia Universală Britannică, vol. 6, Editura Litera, Bucureşti, 2010, p. 353
Dan Berindei, Corespondenţa din exil a fiilor lui Dinicu Golescu, în „Revista de istorie”, tomul 33, nr. 1, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1980, p. 149.
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Pe fundalul sfârşitului epocii fanariote spaţiul românesc s-a integrat în fenomenul general de intensificare a
relaţiilor interumane. Tinerii români trimişi la studii în Occident, cu predilecţie în Franţa şi în statele germane,
s-au încadrat în fluxul călătoriilor europene. Călătoria a simbolizat pentru români un element de integrare europeană, prin intermediul căreia ritmul modernizării a fost impus dezbaterii publice. În acest sens, opera lui Dinicu
Golescu a reprezentat un instrument de analiză socială, politică şi instituţională a realităţilor europene percepute
prin prisma experinţei sale cultural-politice. Dinicu Golescu, prin modernitatea relatărilor, deschide seria călătorilor paşoptişti care reflectă cât mai fidel elemente de civilizaţie şi cultură europeană6.
Boierul român va călători spre Occident nu din pasiunea escapadei, turismului sau fuga de sedentarismul
specific altor figuri ale aristocraţiei muntene, ci din necesitatea interioară de a prezenta profilul altor naţiuni şi
de a implementa în spaţiul românesc modelul de civilizaţie şi guvernare european. Acesta va fi printre primii
exploratori români în cultura şi civilizaţia occidentală a secolului al XIX-lea şi prin infuzia de civilizaţie apuseană
generată de opera sa, a avut un rol semnificativ în formarea elitei modene româneşti.
Călătoria sa spre Europa Vestică traversează Transilvania, unde cărturarul român analizează tradiţiile, comportamentul şi profilul cultural şi economic al maghiarilor, saşilor şi al românilor. Privind în retrospectivă, putem
menţiona faptul că Dinicu Golescu este printre primii cărturari care fixează în mentalitatea colectivă românească
imaginea saşilor gospodari, educaţi şi buni organizatori. O analiză detaliată a habitatului locuit de saşi datează
din prima călătorie din 1824 şi deţine un segment consistent al cărţii sale: Însemnare a călătoriei mele. Constantin
Radovici din Goleşti, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Traseul utilizat de Dinicu Golescu se însumează staţiilor de
poştă ale vremii sale: Braşov, Făgăraş, Avrig, Sibiu, Sas-Sebeş, Alba-Iulia, Turda, Cluj şi Oradea.
Primul oraş vizitat este Braşovul, unde călătorul român apreciază calitatea uneltelor agricole, productivitatea
solului şi spiritul gospodar al saşilor. Este impresionat de habitatul săsesc, de inventarul locuinţelor acestora, fapt
ce contrastează cu realităţile sociale, economice şi culturale din Ţara Românească. Animat de cele mai bune intenţii, Dinicu Golescu remarcă dezvoltarea economică a Braşovului favorizată de apropierea de Ţara Românească
şi de cadrul juridic impus de guvernarea austriacă. Locuitorii aveau case solid construite, cu numeroase camere,
cu mobilier divers şi erau îmbrăcaţi curat. Cei care nu se încadrau în viaţa comunităţii erau amendaţi, după ce în
prealabil au fost judecaţi de obştea satului, spre a se stabili amenda. „Şi în scurt, un strein, cum va intra în satele lor,
numai dupe cele ce vede, cunoaşte a lor vrednicie, şi că au pravili drepte, spre fericirea naţiii. Căci va vedea în toate satele
case de zid cu câte trei şi patru odăi, geamuri pe la ferestre, jalogii văpsite, şi într-însele paturi, lăviţi, mese, lăzi, scaune,
toate văpsite; oglinzi, chipuri, ceasornice, rânduri de aşternuturi destule, şi de masă cu prisos, şi oricâte vase spre gătirea
bucatelor şi întrebuinţarea mesii, toate le au cu prisos, pă cât socotesc că le-ar trebui peste tot anul. Şi în veci îmbrăcaţi curat;
iar sas cu picior gol, nu să va învrednici nimeni să vază”7.
Dinicu Golescu remarcă educaţia şi instrucţia copiilor în spiritul respectului faţă de părinţi şi al pasiunii pentru muncă, ca factor ce potenţează prosperitatea economică. „Pe la satele lor au foarte bună orânduială, spre podoabă,
buna vieţuire şi învăţătura copiilor, căci toţi copii trebuie să înveţe carte încât să poată citi şi a scrie, şi cele trebuincioase
trei socoteli: adunarea, înmulţirea şi scăderea. Şi preoţii lor sunt datori, o dată pe săptămână, duminica, la doao ceasuri dupe
prânz, să cuvinteze către toţi copiii satului ce sunt în vârstă de zece ani, şi până să însoară, cum să-şi păzească datoriia către
Dumnezeu, cum să să poarte către părinţii lor, către cei mai bătrâni şi către toţi sătenii, şi la datoriile către stăpânire, şi cum
să cuvine să le fie petrecerea bună şi cinstită, şi la vremea lucrului de a fi foarte silitori, încât treaba de astăz niciodată să nu
o lase pentru mâine, căci, a doa zi, sau alta poate i să va întâmpla, sau vremea îi va sta împotriva, şi aceasta de într-o zi lenevire poate să-l facă lipsit peste tot anul. Şi pe care, după multa auzire a povăţuirilor, îl va dovedi neascultător şi neurmător
povăţuirilor, îl şi pedepsesc, şi pedeapsa este gloabă la cutiia satului, ce au spre faceri de bine, de la zece creiţari şi până la
un fiurin hârtie. Şi pentru necuviincioasa urmare a acelui tânăr, trebuie să fie mărturie care să se dea în faţa adunării şi a
părinţilor lui, căci nici acei zece creiţari nu să dau după voia preotului sau a altui cuivaş, ci după dreptate, şi căci aceasta să
socoteşte o mare ruşine în familia celui greşit”8.
Următoarea localitate vizitată a fost Făgăraşul, perceput ca un oraş mic şi având o cetate de dimensiuni reduse. Remarcabil era podul peste Olt, cel mai mare văzut din Imperiul Austriac, lung de 80 de stânjeni şi lat de trei
stânjeni. Noutatea deosebită este utilizarea pentru prima dată a termenului „arhitectonic” de către Dinicu Go-
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Călători români paşoptişti. Studiu introductiv, antologie şi note de Dan Berindei, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1989,
pp. 5-8; Dan Berindei, Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 136.
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lescu în descrierea podului de la Făgăraş9. Cu acribia ce îl caracterizează, acesta menţionează că oraşul Făgăraş se
situa la trei poşte depărtare de Braşov şi că în privinţa culturilor, porumbul ocupa primul loc. „Oraş mic, cu o cetate foarte mică, în judeţul Făgăraşul. Are un pod peste apa Oltului; lungul poate fi ca de optzeci stânjini, latul de trei, lucrat
cu mare meşteşug, întemeiat numai la căpătâie, şi la mijloc într-o zidire ţeapănă, iar celalant tot spânzurat cu mare meşteşug
arhitectonicesc, închis de amândouă părţile şi învălit. Un asemenea pod în toată stăpânirea austriecească nu am mai văzut,
iar foarte mici şi cu asemenea meşteşug lucrate sunt multe. Semănăturile oareşce încep a să schimba, fiind porumbul cel mai
mult, apoi grâul şi celelante. Iară rişca şi săcara să împuţinează, şi din poame iarăş prunile să înmulţesc. Din Făgăraş până
în Sibii, poşte trei: Uţa, Ghirezeanu şi Sibiu. Să trece râul Făgăraşului pe pod de piatră, iar mergând spre Mureş-Vasarhiei
sau Mediiaş să trece gârla Oltului pe acest pod ce mai sus am numit”10.
În continuarea călătoriei sale prin Transilvania Dinicu Golescu a fost impresionat de Palatul baronului Samuel von Brukenthal din localitatea Avrig. A remarcat grădina baronului, construită în terase, dotată cu fântâni arteziene, un pârâu care traversează grădina şi o cataractă. Farmecul grădinii era datorat şi plantării de arbori exotici
şi autohtoni. „Aceasta este moşiia a baronului Brukenthal, carele are o grădină din cele dintîi ce am văzut, întru care are
seturi foarte frumoase, scări de piatră mari pe acele seturi, havuzuri cu şadrivanuri, apă curgătoare care curge prin multe
locuri ale grădinii, din care fac şi un frumos cataract, lângă care este şi o odăiţă pe din afară căptuşită cu coajă de copaci,
asemenea şi acoperită, iar înăuntru foarte frumos împodobită. Copaci roditori, atât din cei din partea locului, cât şi mulţime
streini, care trebuiesc iarna să să puie în florărie, cât şi feliurimi de flori asemenea pământeşti şi streine, şi alee de copaci
foarte mulţi şi tunşi drept, întocmai ca zidul, păduriţă foarte întunecoasă, şi alte multe înfrumuseţări cu mare cheltuială şi
muncă săvîrşite. Şi toate acestea acuma sunt destul scăzute din ceia ce era mai nainte cu doazeci şi patru ani, când întîiaş
dată am văzut”11.
Periplul transilvănean se continuă prin vizitarea localităţii Sibiu, populată cu negustori prosperi. Dinicu Golescu face observaţii complexe privind eficienţa administraţiei, curăţenia parcurilor, întreţinerea şcolilor şi a spitalelor. Sibiul era reşedinţa comandantului militar al Transilvaniei şi a trezorierului. Cetatea nu era dotată cu
porţi de apărare deoarece era apărată eficient dinspre trecătoarea Câineni, acesta fiind argumentul desfiinţării
lor de către Iosif al II-lea. În semantica vastă a termenului, Dinicu Golescu nu a fost un creator, ci un intelectual de factură iluministă, conştient că regenerarea morală şi socială a ţării nu este posibilă decât prin cultură şi
luminarea poporului. Din această perspectivă jurnalul său de călătorie este în fapt un program politic şi social,
iar preocupările sale culturale pot fi percepute la reala lor dimensiune. Călătorul muntean a fost impresionat de
biblioteca baronului Brukenthal, de colecţia de tablouri şi de exponatele arheologice. „Şi acest oraş este în cetate,
şi tot în ţinutul Sibenbirghen, în judeţul saxilor, lăcuit de destui domni şi neguţători, căci şi aciia este negoţul mare, fiind iar
cu apropiere de hotarele Prinţipatului Valahiii. Lăcuitorii să urcă până la 16.000, şi într-acest oraş au toate chipurile de bune
îngrijiri, spre buna orânduială, spre odihnă, spre podoabă şi spre înlesnirea învăţăturii şi spre toate urmările carele aduc pe
om la fericire. Aciia lăcuiaşte şi comandiru ostăşăsc, a căruia stăpânire să întinde peste tot Ardealu, cum şi vistieriul iarăş al
tot Ardealului. Şi pe tot anul o dată să strâng la poliţiia universitate câte un sinator din toate maghistraturile, şi săvârşăsc
pricinile cele nesăvârşite în judeţele lor. La poarta acestii cetăţi fofezi nu sunt, din porunca împăratului Iosif al doilea, carele
viind în partea locului şi mergând la hotarul Câinenilor, unde văzând cât au fost de anevoie a trece cu siluire o oaste vrăjmăşească când ar fi fost o cât de puţină adevărată împotrivire, întorcându-se la Sibiu, au poruncit ca toate fofezile porţilor să să
strice, ca un lucru nefolositor; căci acel vrăjmaş care au putut să aibă întru nimic acel firesc loc, îndestul întemeiat, decât
o cetate ce are într-însa lăcuitori, porţile le are întru nimic când să va apropia de acel oraş. Şi aciia are baronul Brukenthal o
mare casă, întru care are vivliotică cu cărţi deosebite şi strânsoare de cadre vrednice de vedere, şi multe lucruri din vechime
şi destule bucăţi de metaluri cu pământul lor nelucrat. Semănăturile şi poamele sunt asemenea. Din Sibii şi până în oraşul
Sas-Sebeş sunt poşte trei: Săcele, Raismark şi Sas-Sebeş. Să trece apa Sibiu, aproape de oraşul Sibiului”12.
Următoarea localitatea vizitată a fost Sas-Sebeş, un oraş de dimensiuni mici, populat de oameni prosperi,
negustori şi meşteşugari. „Şi acest oraş este tot în ţinutul Sibenbirgen, în judeţul saxilor, oraş mic, lăcuit de domni şi
neguţători şi meşteri spre trebuinţa oroşanilor. De aciia şi până la Beligrad, o poştă”13.
Itinerarul parcurs de Dinicu Golescu a traversat Alba Iulia, în limba germană Karlsburg. Localitatea a fost
descrisă ca o cetate frumoasă, renovată în timpul împăratului Carol al VI-lea (1711-1740. Proiectul sculptural
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realizat în cetate a fost influenţat de modelele şantierelor austriece şi se încadrează în atmosfera barocului european. Porţile de apărare erau împodobite cu statui impresionante care au avut ca obiectiv glorificarea împăratului Carol al VI-lea. Cetatea era reşedinţa comandantului general, care dispunea de armament şi muniţie. Alba
Iulia mai era înzestrată şi cu o monetărie, unde s-au emis monede de argint. „Şi aceasta este cetate tot în ţinutul Sibenbirgen, în judeţul unguresc. Dar cetate adevărat deosebit frumoasă şi vrednică de vedere, prennoită din zilele lui Carol al
VI-lea. La poartă, mai vârtos la cel de al doilea, sunt statute vrednice de vedere şi de însemnare. Înăuntru ocârmuieşte gheneral ostăşesc, au strânsoare de arme şi fabrică unde să lucrează moneta krontalilor, ţfaţihi şi galbeni. De aciia şi până la Cluj,
poşte şase: Teviuş, Natenet, Felvinţ, Torda, Banuabic şi Cluju. Aci aproape curge apa Mureşu”14. Limbajul documentului
decodifică ideea că Dinicu Golescu nu personifică paradigma călătorului competent să aprecieze valorile artistice
întâlnite în Alba Iulia. Era dotat însă cu deschidere în gândire pentru ceea ce simbolizează modernitatea. Dinicu
Golescu nu este o persoană care să valorizeze negativ realităţile vizitate, dar impresionează prin dorinţa de cunoaştere şi acceptare a noutăţilor.
Îmbrăcat în giubea cu blănuri de samur, pe cap purtând chiulaful de mare logofăt, boierul român a călătorit
prin Turda, prezentat ca un oraş mic şi care a fixat în memoria sa evenimentul tragic al asasinării lui Mihai Viteazul. „Aceasta este un oraş mic, tot în ţinutul Sibenbirgen, în judeţul unguresc. În câmpii acestui oraş Turda sunt acele
trei mari movili din vremile vechi făcute; acolo s-au omorât preaslăvitul domn Mihai-vodă Viteazul, în bătaia ce au avut cu
Austria”15.
Următoarea etapă a călătoriei sale a fost Clujul, în limba germană Klausenburg, prezentat drept cel mai mare
oraş al Transilvaniei şi reşedinţa guvernatorului baron Josika. Localitatea avea case frumos împodobite şi de
dimensiuni mari, dar şi locuinţe mici care estompau din farmecul oraşului. În percepţia sa străzile erau late, frumoase şi pavate cu piatră16. Referindu-se la viaţa economică a Clujului, Dinicu Golescu afirma că, spre deosebire
de Sibiu şi Braşov, comerţul era deficitar, deoarece oraşul nu se situa la interferenţa drumurilor comerciale şi nu
servea ca port la un curs de apă. Populaţia oraşului se cifra la 14.000 de locuitori. Elita oraşului era reprezentată
de nobilimea maghiară care deţinea principalele pârghii economice şi politice ale principatului. Aceasta locuia
vara la moşiile sale, cu excepţia celor care ocupau funcţii în administraţia statului. La celălalt pol al societăţii
ţărănimea trăia în condiţii dificile, având o vestimentaţie precară şi gospodării sărace. „Acesta este cel dintâi oraş
în Sibenbirgen, în judeţul unguresc, unde este şi scaunul guberniii, întru care ocârmuieşte excelenţia-sa gubernator baron
Iojika. Într-acest oraş sunt case frumoase şi mari; dar printr-acestea sunt şi proaste, cu un învăliş din vechime, foarte urât,
având straşna scoasă afară din ziduri peste doaăsprezece palme, care lucru foarte mult supără frumuseţea oraşului; uliţele
iarăş frumoase, căci sunt foarte late, o asemenea lăţime într-alte oraşe n-am văzut, iar pardoseala tot cu pietre rătunde, ca în
Sibii şi în Braşov. Aici lăcuiesc mulţi domni unguri, de neam mare, care au moşii prin prejur, unii cu apropiere şi alţii cu
depărtare; şi bez cei ce sunt în slujbă, toţi ceilalţi vara o petrec pe la moşii, iar iarna să strâng la Cluj. Acest neam de oameni
este foarte iubitor de streini; mesile lor sunt bogate şi sloboade, şi cu bucurie primesc pe fiecare, mai vârtos pe aceia care cu
îndrăzneală întră în casele lor, căci nu să prea îndatorează de politica cea multă şi mincinoasă. Iar norodul unguresc nu este
fericit. Sunt îmbrăcaţi prost, au lăcuinţă proaste şi făr′ de multă avere. Negoţul într-acest oraş este mic, căci nu este schelă,
nici drum mare de trecerea neguţătoriilor, ci tot negoţul este pe seama trebuinţii oroşanilor, şi aciia cu deosebire să urmează
toate cele spre bună orânduiala urmări, mai vârtos mărimea şcoalelor”17.
Cu acribia ce îl caracterizează, cărturarul român este autorul a numeroase şi interesante reflecţii privind culturile cerealiere şi pomicole din zona Clujului. Creşterea cailor reprezintă o sursă importantă de venituri care se
comercializează pe pieţele externe din Austria, Ţara Românească şi Moldova. În proximitatea Clujului a remarcat
multe herghelii de cai în grajduri spaţioase, pe domeniile nobililor maghiari. De asemenea, a fost impresionat de
bogăţiile naturale ale Transilvaniei existente în minele de aur, argint, aramă şi ocne de sare. „Semănăturile cele mai
multe sunt: grâul, porumbu, ovăzul; poamele sunt tot acelea; oareşce încep viile pe unde sunt dealuri şi pepeni negri şi galbeni. Unul din veniturile cele bune este şi vânzarea cailor, căci cei mai mulţi domni din toată Ungaria au erghelii la câmpuri
şi grajduri foarte mari pe la moşiile lor; şi scot soiuri de cai foarte buni şi frumoşi. Chiar eu am văzut cal de preţ, cinci şi şasă
mii fiurini hârtie; dar şi cumpără armăsari străini, ca de preţ doazeci-triizeci mii fiurini. Mai mult să vând aceşti cai spre
întrebuinţarea ostaşilor din stăpânirea Austriii, în Valahia şi în Moldavia, şi în alte locuri mai dăpărtate. Norodul să urcă
până la 14.000. Apa Someşul curge pe lângă Cluj. În tot ţinutul Sibenbirgen sunt băi de aur, argint, aramă, ocne de sare,
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ape metaliceşti. Din Cluj şi până în Oradia-Mare, poşte zece: Andraşhaza, Bogart, Kispetri, Nireş, Fekete-to, Barto Eleşti,
Mezo-Telek, Balenţi şi Grosvardain”18.
Ultima localitate descrisă în periplul său transilvănean este Oradea Mare, un oraş destul de mare, dar înzestrat cu o cetate de dimensiuni mici. Frontiera dintre Transilvania şi Ungaria trecea prin satul Niereş. În percepţia
lui Dinicu Golescu Oradea nu avea un comerţ dezvoltat datorită faptului că nu se situa la confluenţa unor drumuri comerciale. În privinţa monumentelor ecleziastice, oraşul avea trei biserici: una romano-catolică, a doua
greco-catolică şi ultima ortodoxă. „Oraş măricel, cu o cetate mică, în ţinutul Ungariii. Într-acest oraş şi între Cluj, la
satul Niereş, este hotarul Ungariii de către Sibenbiegen, ce-i zic latineşte Transilvania şi româneşte Ardeal. Lăcuitorii domni
şi neguţători puţini, căci şi acest loc nu e de negoţ, ci iar numai cât este pe seama trebuinţii oroşanilor. Într-acest oraş sunt
şi trei biserici frumoase: una a papistaşilor, alta a uniţilor, a treia a neuniţilor. Curge apa Kiorioş”19.
La finalul actualului studiu, considerăm că se impune formularea următoarelor concluzii:
Biografia lui Dinicu Golescu, adept al filosofiei luminilor şi promotor al reformelor liberale, a constituit obiectul de studiu pentru diverşi cercetători români. Acesta nu a reprezentat paradigma unei personalităţi dependente
de activităţile de cabinet, ci a unui pasionat călător şi observator al realităţilor economice, sociale, culturale şi politice întâlnite în peregrinările sale. A analizat comportamentul oamenilor din diverse spaţii geografice, realizând
comparaţii pragmatice pe care le-a grupat într-un material livresc util contemporanilor săi pentru modernizarea
spaţiului românesc.
Din ipostaza de mare logofăt Dinicu Golescu a militat pentru eficientizarea administraţiei, pentru dezvoltarea economică prin stimularea producţiei industriale, pentru dezvoltarea învăţământului prin crearea de şcoli
şi ziare în limba română. Obiectivul fundamental al călătoriilor sale îl reprezintă identificarea de soluţii pentru
regenerarea naţională şi pentru depăşirea stării de letargie a compatrioţilor săi. Din acest considerent a decis publicarea însemnărilor sale, sperând că ameliorarea dificultăţilor economice, politice, sociale şi culturale româneşti
vor fi urgentate.

Dinicu Golescu, pilgrim in Transylvania
(Abstract)
Biography of Dinicu Golescu, follower of the philosophy of lights and promoter of liberal reforms, was the topic of study for various Romanian researchers. It did not represent the paradigm of a personality type depending on cabinet activities, but that one of a passionate traveler and observer
of the economic, social, cultural and political realities encountered in his wanderings. He studied people’s behavior in different geographical areas,
making pragmatic comparisons that he has gathered together into a bookish collection useful to his contemporaries to modernize the Romanian
area.
In rank of high chancellor, Dinicu Golescu militated to improve administration, for economic development through industrial growth and to develop education by creating schools and newspapers in Romanian language. The fundamental purpose of his travels was to identify solutions for national regeneration and for overcoming the lethargy of his compatriots. For this reason he decided to publish his notes, hoping that the improvement of
economic, political, social and cultural Romanian difficulties will be prioritized.

18 Ibidem, p. 32.
19 Dinicu Golescu, op.cit., p. 33.
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Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial
I
Florin VLAȘIN, Dorin DOLOGA

Cuvinte cheie: primul război mondial, Bistrița, armata austro-ungară, front, invalizi de război
Mots clee: Première Guerre Mondiale, Bistrița, l’armee austro-hongroise, le front, blesés.

Primul război mondial a fost marcat de uriașe pierderi de vieți omenești și pagube materiale. La declanșarea conflictului în vara anului 1914 foarte puțini erau conștienți de amploarea pe care avea să o capete acesta.
Războiul a început ca un conflict între monarhiile Austro-Ungariei și Serbiei. Austriecii erau foarte mândrii și
aroganți, considerând că într-un timp foarte scurt vor zdrobi Serbia. Intrarea Rusiei în război avea să le răstoarne
însă planurile. Austro-Ungaria nu era capabilă să reziste armatei ruse. Exista posibilitatea împingerii frontului în
pusta maghiară, lucru de care Statul Major austro-ungar se temea cumplit. În câteva zile cinci sute de trenuri au
adus o întreagă armată austro-ungară pentru a se opune rușilor. După lupte grele în Galiția frontul s-a stabilizat
în cele din urmă pe Carpați. Pierderile suferite de către Imperiul austro-ungar erau fără precedent. Pentru români
Galiția a devenit simbolul morții fără rost pe meleaguri străine. După ce Italia a declarat în anul 1915 război Austro-Ungariei, un număr de opt sute de trenuri au fost folosite pentru transferarea unui mare contingent de trupe
de pe frontul din Galiția pe cel din Italia, mai ales pe cel de la Isonzo. După o serie de lupte grele frontul din Italia
s-a stabilizat în munții din nord.
În timpul primului război mondial mulți locuitori din Bistrița au fost mobilizați mai ales în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și a Regimentului 32 honvezi din Dej și trimiși pe fronturile din Serbia,
Rusia și Italia. Mulți dintre aceștia și-au pierdut viața, au dispărut sau au fost răniți în timpul luptelor de pe front.
În același timp populația civilă românească a fost multiplu afectată. S-au efectuat numeroase rechiziții, au
existat o serie de dificultăți în aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate, clopotele bisericilor au fost rechiziționate, iar intelectualii români au fost mobilizați și trimiși pe front, sau au fost internați în Ungaria pentru a fi
supravegheați mai ușor, îndeosebi după intrarea României în război în anul 1916.
Astfel, Guvernul maghiar a dispus încă de la sfârșitul anului 1914 ca făina din care se fabrica pâinea destinată
consumului public să conțină în proporție de 30 % făină de cartofi, porumb, orz sau un alt surogat de făină1. Tot
în scopul raționalizării consumului, la 27 iulie 1915 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucțiune Publică a
interzis vinderea cărnii de vită, vițel și de porc în zilele de marți și vineri ale săptămânii2.
Activitatea bisericilor și a școlilor ortodoxe și greco-catolice din Bistrița a fost perturbată. La 23 decembrie
1914 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucție Publică aducea la cunoștință faptul că clădirile școlilor pot fi
folosite în caz de necesitate în scopuri militare3. La 22 iunie 1915 Episcopia greco-catolică de Gherla comunica ordinul autorităților austro-ungare privind eventuala cedare în scopuri militare a clopotelor nefolosite și fără valoa-
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re istorică4. În scurt timp, la 18 august 1915 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucțiune Publică a solicitat o
situație privind clopotele bisericilor în vederea rechiziționării lor pentru nevoile armatei. Biserica greco-catolică
din Bistrița dispunea de trei clopote: unul turnat în anul 1863 cu o greutate de 230 kg, al doilea turnat în anul 1887
cu o greutate de 100 kg, iar al treilea turnat la o dată necunoscută cu o greutate de 40 kg. Credincioșii greco-catolici din Bistrița doreau păstrarea celui mai mare clopot5. La 3 aprilie 1916 Ministerul Regal Maghiar de Culte și
Instrucțiune Publică aducea la cunoștință faptul că în următoarele trei săptămâni clopotele bisericilor urmau să
fie rechiziționate6. Protopopul greco-catolic al Bistriței, Dionisie Vaida, a cerut Episcopiei greco-catolice de Gherla să intervină pe lângă autorități pentru ca clopotul cel mai mare să nu fie rechiziționat pentru nevoile armatei, ci
să rămână în posesia bisericii greco-catolice din Bistrița. Protopopul își motiva cererea prin faptul că clopotul cu o
greutate de 110 kg care urma să rămână în folosința bisericii era crăpat și avea „un ton atât de tâmpit încât numai
la depărtare mică se aude”. Episcopia a răspuns însă protopopului că nu poate face acest lucru. În același timp
protopopul Dionisie Vaida a solicitat și Comandamentului militar austro-ungar de la Sibiu ca cel mai mare clopot
al bisericii greco-catolice din Bistrița să nu fie rechiziționat. Comandamentul militar a răspuns favorabil solicitării, astfel că la 5 iulie 1916 celelalte două clopote mai mici ale bisericii greco-catolice din Bistrița au fost coborâte
din turn și așezate în altarul bisericii până la preluarea lor de către autorități7. Chiar dacă nu erau mobilizați pe
front în calitate de combatanți, datorită caracterului activității lor, preoții români au fost afectați de desfășurarea
războiului. Autoritățile au transmis și prin intermediul lor o serie de dispoziții privind raționalizarea alimentelor, efectuarea unor colecte, motiv pentru care aceștia nu puteau să-și desfășoare activitatea în mod normal. La
29 septembrie 1914 episcopul greco-catolic de Gherla îi comunica protopopului greco-catolic al Bistriței, George
Stanciu, faptul că nu îi poate aproba cererea de concediu datorită „împrejurărilor actuale critice”8.
În ceea ce îi privește pe învățători situația acestora era și mai dificilă decât a preoților. La Școala confesională
greco-catolică din Bistrița activau doi învățători: Gavril Bochiș și Teodor Bogdan. Învățătorul Gavril Bochiș, născut în anul 1888, a fost mobilizat încă de la începutul războiului în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe frontul din Rusia. În timpul luptelor de pe front a căzut prizonier9. El era căsătorit și avea trei copii: Gavril, născut la
7 martie 1910, Ioan, născut la 20 iunie 1911 și Ovidiu, născut la 5 noiembrie 191210. La 25 ianuarie 1915 Episcopia
greco-catolică de Gherla aducea la cunoștință faptul că învățătorul confesional greco-catolic din Bistrița, Teodor
Bogdan, născut în anul 1876, a fost eliberat din serviciul militar11. După intrarea României în război împotriva
Austro-Ungariei, în luna septembrie 1916 Inspectoratul Școlar Regal Maghiar al Comitatului Bistrița-Năsăud a
adus la cunoștința Protopopiatului greco-catolic al Bistriței faptul că învățătorul confesional greco-catolic Teodor
Bogdan a fost internat în orașul Sopron din Ungaria „pentru ținută politică de neîncredere”. Prin decizia Comandamentului Cercului de honvezi Cluj din data de 18 ianuarie 1917 învățătorul Teodor Bogdan a fost acuzat în
urma unui denunț pentru spionaj12. Târât prin temnițe unde a fost bătut și înjurat, învățătorul Teodor Bogdan a
fost declarat nevinovat prin sentința din 6 martie 1917. În urma recursului procurorului militar, la 11 mai 1917 a
primit sentință definitivă de eliberare de la Tribunalul Militar Superior din Budapesta. Cu toate acestea, în luna
iunie 1917 se afla internat în orașul Cluj sub supravegherea poliției. După cum arăta Teodor Bogdan, mâncare
primea doar odată pe zi, iar aceasta nu conținea pâine și nici carne13. De asemenea, odată cu internarea sa în orașul Sopron din Ungaria el fusese suspendat din funcția de învățător, fără însă ca să i se comunice însă acest lucru.
Deși fusese declarat nevinovat, suspendarea sa nu fusese revocată nici în luna august 1917, așa după cum ar fi
fost normal să se întâmple14. În schimb, în luna iulie 1917 el era din nou încadrat în serviciul militar15. Încă din 11
decembrie 1916 comitele suprem al Comitatului Bistrița-Năsăud aducea la cunoștința Episcopiei greco-catolice
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de Gherla faptul că scutirea de efectuarea serviciului militar acordată învățătorului Teodor Bogdan a fost anulată16. După cum se observă, Teodor Bogdan era considerat de către autorități bun pentru a-și da viața pe front
pentru Austro-Ungaria, dar nu și pentru activitatea de învățător într-o școală românească. În urma suferințelor fizice și psihice prin care a trecut, Teodor Bogdan s-a îmbolnăvit de inimă și a fost internat în luna septembrie 1917
în Spitalul militar din Sibiu. Acestea erau determinate nu numai de tratamentul la care fusese supus în timpul
în care fusese internat și anchetat, ci și de pierderea și suferințele celor dragi. După cum îi scria el protopopului
greco-catolic din Bistrița, doi frați ai săi căzuseră în luptele de pe frontul din Rusia, al treilea se afla internat în
spital rănit de o grenadă, dintre cumnații săi unul era internat în spitalul din Lemberg, celălalt cumnat lupta de
trei ani în Volhinia, iar „acasă cântă sărăcia”17. În această situația învățământul românesc din Bistrița se desfășura
cu dificultate. În anul 1917 la Școala confesională greco-catolică din Bistrița funcționa ca învățătoare suplinitoare
absolventa anului al treilea a Preparandiei greco-catolice Gherla, Aurelia Rebrean18.
Prezentăm în continuare cazul unor locuitori din Bistrița participanți la primul război mondial:
AGRIȘAN IOAN s-a născut la 17.04.1881 în localitatea Cociu. El era fiul lui Agrișan Constantin și Agrișan
Floarea (născută Moldovan). La 27.08.1905 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Pop Palagia, născută la 05.04.1883, fiica lui Pop Trifan și Pop Gafta. Împreună cu aceasta a avut un copil, Leontina, născută la 31.10.1911. El era de profesie zidar. În luna noiembrie 1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară
din Bistrița. În luna februarie 1917 a plecat pe front. În luna august 1917 a dispărut în timpul luptelor pe front19.
ARCĂLEAN PAVEL s-a născut la 12.10.1893 în localitatea Tăure. El era fiul lui Arcălean Iosif și Arcălean Fira
(născută Gabor). La 15.08.1920 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Șutea Floarea, născută la 14.10.1899, fiica lui Șutea
Leon și Șutea Eudochia (născută Brici). Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Pavel, născut la 04.06.1921, Elena,
născută la 16.08.1924, Maria, născută la 07.02.1929, Emilia, născută la 10.08.1931 și Ioan, născut la 20.01.1937. La
01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 05.10.1915 a
fost îngropat de pământ în urma exploziei unei grenade, fiindu-i afectată sănătatea. La 10.10.1915 a căzut prizonier pe frontul din Rusia, iar în anul 1918 a fost eliberat și s-a întors acasă20.
ARMAN IOAN s-a născut la 18.08.1898 în localitatea Petriș. El era fiul lui Arman Ioan și Arman Maria. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit devenind invalid de război21.
ASTALOȘ MATEI s-a născut la25.10.1895 în localitatea Vatra Dornei. El era fiul lui Astaloș Ioan și Astaloș
Matilda (născută Wlatkowschi). El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa, Lidia, doi copii: Valerian și Iulian. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie zidar. În timpul primului război
mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 41 infanterie austro-ungară din Cernăuți și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe frontul din Carpați din anul 1917 a fost rănit de explozia unui obuz, rămânând
cu plăgi la cap și la ambele brațe. În urma rănilor suferite a fost diagnosticat cu „pseudotroză a brațului stâng,
deasupra cotului cu impotență funcțională complectă, semi-anchiloza cotului drept cu limitarea mișcărilor antebrațului pe braț”, devenind invalid de război22.
BACHNER MIHĂILĂ s-a născut la 21.02.1890 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bachner Mihăilă și Bachner Maria (născută Schuller). La 24.11.1912 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Thellmann Sofia, născută la 21.09.1891, fiica
lui Thellmann Cristina. Împreună cu aceasta a avut un copil, Sofia, născută la 19.04.1914. La 05.10.1911 a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș, iar
la 03.12.1911 a fost trecut în rezervă. La 24 iulie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători
austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 28 noiembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe front23.
BANYAI FRANCISC s-a născut la 04.04.1899 în localitatea Șintereag. El era fiul lui Banyai Gaspar și Banyai
Susana (născută Kertesz). La 05.06.1922 s-a căsătorit în localitatea Șintereag cu Laar Maria, născută la 28.05.1904,
fiica lui Laar Andrei și Laar Estera (născută Kertesz). Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 10.03.1917 a fost

16
17
18
19
20
21
22
23

Ibidem, dosar 356, f. 42.
Ibidem, dosar 366, f. 28.
Ibidem, dosar 359, f. 10 v.
Idem, fond: Invalizi, orfani și văduve de război, inv. 805, dosar 11, ff. 5, 12-15.
Ibidem, inv. 805, dosar 54, ff. 1, 3, 9-12, 40-42, 45.
Ibidem, inv. 618, dosar 147, ff. 6, 14.
Ibidem, inv. 805, dosar 72, ff. 11, 14, 15, 19 și inv. 618, dosar 159, ff. 5, 12, 13.
Ibidem, inv. 805, dosar 95, ff. 1-6, 9, 13.

191

mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit de un șrapnel, fiind diagnosticat cu „pierderea de substanță osoasă craniană mai
mică de 10 cm2 cu tulburări funcționale”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna noiembrie 1918 a fost
trecut în rezervă24.
BARTOȘ TEODOR s-a născut la 16.08.1886 în localitatea Rusu-Bârgăului. El era fiul lui Bartos Ioan și Bartos
Palagia (născută Moldovan). La 07.01.1911 s-a căsătorit în localitatea Zălan cu Bacs Agnes, născută la 20.03.1887,
fiica lui Bacs Mihai și Bacs Agnes (născută Berszan). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Margareta, născută la
22.03.1912, Ana, născută la 14.12.1913 și Franz, născut la 03.02.1920. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. El era de
profesie calfă de măsar (tâmplar). În luna octombrie 1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș. În luna februarie 1908 a fost înaintat în gradul de
fruntaș, iar în luna august 1909 la gradul de caporal. În luna octombrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 24.06.1915
a fost rănit de un glonț în timpul luptelor de pe frontul din Rusia, fiind luat prizonier. La 01.03.1918 s-a reîntors
din captivitate. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „tulburări trofice ale gambei stângi cu ușoară jenă în
mers”, devenind invalid de război25.
BECLENAȘ GHEORGHE s-a născut la 23.04.1887. El era fiul lui Beclenaș Szilard și Beclenaș Floarea (născută
Ursz). La 09.01.1911 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Rus Ana, născută la 21.07.1886, fiica lui Rus Todor și Rus
Ileana (născută Vertalan). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Gheorghe, născut la 14.07.1911 și Emil, născut
la 11.04.1916. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 03.08.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front26.
BECSKI DAVID a aparținut contingentului 1908. El a fost căsătorit cu Becski Firoana. În timpul primului
război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front și-a pierdut viața. Rămasă văduvă, Becski Firoana s-a stabilit în cartierul
Sărata din Bistrița27.
BERBECARU VASILE s-a născut în anul 1884. El era fiul lui Berbecaru Vasile și Berbecaru Ana (născută Sas).
El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa trei copii: Maria, născută la 16.08.1915, Ana, născută la 02.02.1917
și Elena, născută la 12.11.1918. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 01.11.1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul armatei austro-ungare, iar la 30.09.1908 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 04.09.1914 a
fost rănit de un glonț în timpul luptelor de pe front, iar la 14.09.1916 a fost demobilizat ca invalid, având gradul
de sergent. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „cicatrice la piciorul și gamba stângă consecutive”, fiind
afectat și de otită cronică dreaptă28.
BERGOVITZ IACOB s-a născut la 09.04.1888 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bergovitz Samoilă și Bergovitz
Rozalia (născută Guttmann). La 12.05.1914 s-a căsătorit în localitatea Șomfalău (Sărata) cu Lazăr Ester, născută
la 14.02.1884, fiica lui Lazăr Iosif și Lazăr Berta (născută Lang). El era de profesie pantofar. În luna august 1915
a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna decembrie
1915 a plecat pe front. În anul 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front. În luna februarie 1923 s-a reîntors
din prizonierat în orașul Bistrița. După această dată a plecat probabil din orașul Bistrița, deoarece nu se mai știe
nimic despre el29.
BEUDEAN IOAN s-a născut la 12.10.1899 în orașul Bistrița. El era fiul lui Beudean Ștefan și Beudean Nastasia
(născută Berburaș). La 29.10.1920 s-a căsătorit în localitatea Bistrița cu Luca Fira, născută la 13.11.1900, fiica lui
Luca Ioan și Luca Maria (născută Pușcaș). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Firuca, născută la 30.05.1921,
Rafila, născută la 20.02.1923, Vasile, născut la 01.01.1926 și Ana, născută la 30.09.1927. El era de profesie calfă de
zidar. La 15.08.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În
timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „lipsa unei falange din policele stâng, lipsa degetelor
2 (arătător) și 3 (mijlociu) de la mâna stângă”. Ca urmare, la 22.11.1917 a fost demobilizat ca invalid de război30.
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BILEGAN ION s-a născut la 06.05.1878 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bilegan Vasile și Bilegan Maria (născută Beclenaș). La 07.02.1904 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Moldovan Ludovica, născută la 03.02.1886, fiica lui
Moldovan Mihai și Moldovan Ana (născută Mathe). Împreună cu aceasta a avut zece copii: Florica, născută la
11.04.1906, Ioan, născut la 28.12.1907, Maria, născută la 06.09.1909, Ludovica, născută la 13.06.1911, Ana, născută
la 16.04.1913, Mitru, născut la 07.12.1918, Rafila, născută la 26.10.1920, Vasilie Ștefan, născut la 01.01.1923, Mihai,
născut la 20.02.1925 și Pavel, născut la 22.08.1929. La 05.05.1899 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului
militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. La 15.07.1900 a fost avansat la gradul de
caporal. La 01.01.1909 a fost trecut, ca rezervist, din evidența acestui regiment în cea a Regimentului 32 honvezi
din Dej. La 04.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a fost avansat la gradul de sergent. La 17.05.1917 a fost rănit în timpul luptelor de pe frontul din Italia de schijele exploziei unei grenade la mâna dreaptă. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „grifă cubitală
incompletă, pierderea funcțională a ultimelor trei degete fără police la mâna dreaptă”. A fost internat în spitalele
din Debrețin, Budapesta, Solnoc, Dej și Bistrița timp de șapte luni, după care, la 17.11.1917 a fost demobilizat ca
invalid de război31.
BÎRSAN LEON a fost fiul preotului din localitatea Ruștior. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front, deși era înscris la Facultatea de medicină din Budapesta.
După ce a fost demobilizat a fost numit ca medic la Viișoara și apoi la Bistrița. În anul 1926 s-a înscris ca membru
în Partidul Național Țărănesc. În anul 1928 a fost numit ca vicepreședinte al Comitetului Județean Năsăud al
Partidului Național Țărănesc. În anul 1932 a fost exclus din Partidul Național Țărănesc din cauza faptului că nu
fusese loial unor conducători ai partidului și era dezinteresat de problemele politice32.
BODNAR DIONISIE s-a născut la 09.07.1877. El era fiul lui Bodnar Alexandru-Dionisiu și Bodnar Carolina
(născută Dienesch). El era angajat (copist) la un avocat. În luna octombrie 1899 a fost încorporat pentru satisfacerea serviciului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna decembrie 1899 a fost trecut în rezervă. La 14.11.1908 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Binder Hermina-Paulina, născută la 21.08.1881, fiica lui Binder
Friederic și Binder Carolina (născută Hönig). La 03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej. În luna august 1914 a fost înaintat la gradul de caporal, iar o lună mai târziu la gradul de sergent. În luna august 1914 a plecat pe frontul din Serbia. La 8 septembrie 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor
de pe front. Începând cu luna noiembrie 1914 nu s-a mai știut nimic despre el. Rămasă văduvă, soția sa, Bidner
Hermina-Paulina, s-a recăsătorit la 17.11.1921 în orașul Bistrița cu Rammaher Wilhelm, născut la 24.09.187333.
BODOR LUDOVIC s-a născut în anul 1891. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în armata
austro-ungară și trimis pe front. În anul 1916 a fost rănit în timpul luptelor de pe front. În urma rănii suferite a
fost diagnosticat cu „amputația gambei drepte 1/3 mijlocie, dezarticulația degetului mare și a metatarsului corespunzător a piciorului stâng”, devenind invalid de război34.
BONCEA VASILE s-a născut la 20.03.1889 în orașul Bistrița. El era fiul lui Boncea Ioan și Boncea Raveca (născută Rus). La 08.08.1920 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Cepenar Fira, născută la 16.08.1897, fiica lui Cepenar
Vasile și Cepenar Maria (născută Leșian). La 06.10.1910 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1913 a fost trecut în rezervă.
La 01.08.1914 a fost mobilizat, în luna decembrie 1914 a fost demobilizat, iar în luna octombrie 1915 a fost din
nou mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița pentru serviciul auxiliar și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „calus vicios metacarpul 3 stâng cu contractura degetului mediu”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna noiembrie 1918 a fost demobilizat, iar
la 22.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară35.
BOROȘ MARTON fost căsătorit cu Boroș Susana. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca
soldat în armata austro-ungară și trimis pe front. În anul 1914 și-a pierdut viața în timpul luptelor de pe front.
Ulterior Boroș Susana s-a stabilit în orașul Bistrița36.
BOȘIOTA GRIGORE TOADER s-a născut la 20.05.1873. El era fiul lui Boșiota Todor și Boșiota Magdalena
(născută Petri). La 17.02.1904 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Szekely Maria, născută la 14.06.1883, fiica lui Sze-
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kely Iosif și Szekely Irina (născută Zsekan). El era de profesie comerciant ambulant. În luna octombrie 1894 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar la 31.12.1897 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Serbia37.
BRECKNER CAROL WILHELM s-a născut la 28.04.1895 în orașul Bistrița. El era fiul lui Breckner Carol și
Breckner Wilhelmina (născută Steger). El era de profesie bărbier. Tatăl său a decedat la 07.04.1912, iar mama sa
s-a recăsătorit la 25.08.1917 în orașul Bistrița cu Francisc Zeller. La 10.09.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej. În luna în ianuarie 1915 a plecat pe frontul din Rusia. În luna decembrie 1915 a
dispărut în timpul luptelor de pe front38.
BRECKNER IOAN s-a născut la 10.04.1875 în orașul Bistrița. El era fiul lui Breckner Mihai și Breckner Roșina
(născută Klee). La 28.03.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Gubesch Maria, născută la 10.10.1878 în localitatea
Arcalia, fiica lui Gubesch Ioan și Gubesch Maria (născută Gross). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Sofia,
născută la 29.03.1903, Ioan, născut la 12.02.1910 și Martin, născut la 29.04.1913. În luna octombrie 1896 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar
în luna decembrie 1896 a fost trecut în rezervă. La 05.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Serbia. În luna septembrie 1914 a trimis o ultimă scrisoare de pe front,
după care a dispărut în timpul luptelor de pe front39.
BRETEAN IOAN s-a născut la 16.07.1886 în localitatea Șieu Odorhei. El era fiul lui Bretean Eremia și Bretean
Maria (născută Mărcan). La 08.01.1908 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei, cu Corpodean Floarea, născută la
03.04.1888 în Șieu Odorhei, fiica lui Corpodean Ioan și Corpodean Ana (născută Nușfelean). Împreună cu aceasta
a avut doi copii: Ana, născută la 18.04.1910 și Alexandru, născut la 20.01.1913. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 08.01.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe frontul din Galiția. La 13.07.1915 a dispărut pe frontul din Galiția40.
BUCUR IOAN s-a născut la 28.04.1882 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bucur Pavel și Bucur Maria (născută
Bugnar). La 06.03.1910 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Berbecar Ana, născută la 02.01.1890, fiica lui Berbecar
Ioan și Berbecar Nastasia (născută Igrițian). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Pavel, născut la 30.03.1914,
Maria, născută la 07.03.1917, Ioan, născut la 13.10.1919, Dumitru, născut la 07.06.1922, Ana Aurora, născută la
18.01.1925 și Vasile, născut la 17.12.1926. În luna octombrie 1904 a fost recrutat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna ianuarie 1905 a fost încorporat, iar în
luna iunie 1905 a fost trecut în rezervă. În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna septembrie 1915 a fost rănit în timpul luptelor de
pe frontul din Italia. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „calus metacarpul 4 mâna stângă cu anchiloză în
flexiune a inelarului și impotență funcțională relativă a degetelor mediu și mic de la aceeași mână”. Ca urmare, în
luna august 1918 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 22.09.1919 a fost reformat41.
BUDAI IOSIF s-a născut la 14.04.1880. El era fiul lui Budai Samuel și Budai Maria (născută Kerekes). La
04.08.1914 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Csiszan Ana, născută la 14.03.1876, fiica lui Csiszan Ioan și Csiszan
Lizi (născută Kondratyi). Împreună cu aceasta a avut un copil, Iosif, născut la 15.05.1908. În luna octombrie 1902
a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 cavalerie austro-ungară, iar în luna
septembrie 1905 a fost trecut în rezervă. În luna septembrie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
8 husari honvezi, iar în luna iunie 1916 a fost concediat pe timp nelimitat. În luna ianuarie 1917 a fost mobilizat ca
lucrător de război, iar la 13.03.1918 a încetat din viață în Spitalul militar din Prundu Bârgăului42.
BUNESCU VASILE s-a născut în anul 1879 în localitatea Iareincău, Județul Soroca din Basarabia. El a aparținut contingentului 1900. La 20.09.1913 s-a căsătorit în localitatea Nimereuca (Nemirovca) din Județul Soroca, din
Basarabia cu Zaporojan Teodora, născută la 09.03.1893, fiica lui Zaporojan Eremie și Zaporojan Maria (născută
Tofan). În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 58 infanterie și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a dispărut. Rămasă văduvă, soția sa, Bunescu Teodora, s-a refugiat
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la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în localitatea Zovleni din Județul Gorj. Stabilită în comuna Băneasa,
Județul Ilfov, s-a mutat în anul 1947 în orașul Bistrița43.
BUNUȘ PAȘCU s-a născut în anul 1888. El era fiul lui Bunuș Todor și Bunuș Sofia. Ulterior s-a stabilit în
orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul Regimentului 22 honvezi din Târgu
Mureș și trimis pe front44.
CÂMPAN DUMITRU s-a născut la 08.07.1883. El era fiul lui Câmpan Mitru și Câmpan Floarea (născută
Cușman). El era de profesie calfă de zidar. La 15.02.1904 a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar ulterior a fost trecut în rezervă. La 01.03.1914
s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Aldorfan Margareta, născută la 26.02.1898, fiica lui Aldorfan Petre și Aldorfan
Zamfira (născută Gălan). Împreună cu aceasta a avut un copil, Dumitru, născut la 06.01.1915. La 15.02.1915 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar la 05.05.1915 a plecat pe
frontul din Rusia. La 05.07.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de lângă localitatea Pravacira din Rusia.
Rămasă văduvă, soția sa, Cîmpean Margareta, s-a recăsătorit la 11.01.1920 cu Făgăraș Ioan, fiul lui Făgăraș Ioan,
născut la 13.01.1891 în orașul Bistrița 45.
CEUCA GRIGORE s-a născut la 16.03.1895 în orașul Bistrița. El era fiul lui Ceuca Dumitru și Ceuca Maria. La
10.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „tulburări trofice și vasculare la membrele
inferioare”. Ca urmare, la 15.12.1915 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 30.10.1919 a fost reformat de
către comisia medico-militară. În anul 1918 s-a căsătorit cu Florica, dar nu a avut copii împreună cu aceasta46.
CIUNTEREI PAVEL s-a născut la 16.03.1870 în localitatea Tăure. El era fiul lui Ciunterei Ioan și Ciunterei Irina (născută Fătu). La 08.11.1913 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei cu Pop Maria, născută la 09.04.1869, fiica
lui Pop George și Pop Ioana. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În octombrie 1896 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în anul 1899 a fost
trecut în rezervă. În luna februarie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit și internat în spital. La 14.12.1917 a
încetat din viață în Spitalul militar din Niksicz47.
CIUZAN MIHĂILĂ s-a născut la 12.07.1892. El era fiul lui Ciuzan Iosif și Ciuzan Ludovica (născută Zăgrean). La 20.01.1917 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Szábo Domnița, născută la 08.09.1894, fiica lui Szábo Ioan și
Szábo Ana (născută Șimotecan). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Mitru, născut la 08.08.1914, Elena, născută
la 26.08.1917 și Mihai, născut la 01.02.1937. În luna martie 1913 a fost recrutat, iar la 13.10.1913 a fost încorporat
pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej. În timpul primului război mondial a fost trimis pe frontul din Rusia, unde a fost rănit. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „paralizia plexului brahial stâng cauzat de rănirea în regiunea fosei super și sub claviculară cu impotența funcțională completă
a membrului superior stâng”, devenind invalid de război. Ca urmare, la 15.01.1916 a fost demobilizat ca invalid
de război, iar la 15.07.1920 a fost reformat de către comisia medico-militară48.
CONDRATE DUMITRU a fost căsătorit cu Paraschiva, împreună cu care a avut trei copii, Florica, născută la
11.04.1914, Maria, născută la 13.09.1915 și Dumitru, născut la 07.06.1917. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În
timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe front a dispărut49.
COSTENEL MITRU era fiul lui Costenel Ioan și Costenel Maria. La 29.05.1893 s-a căsătorit în orașul Bistrița
cu Fazekas Susana, născută la 08.09.1894, fiica lui Fazekas Ionică și Fazekas Ana. El era de profesie zidar. În luna
decembrie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit. Ca urmare, la 15.11.1916 a fost demobilizat ca invalid de război. La 15.11.1917 a
încetat din viață acasă datorită „trudelor de război” (condițiilor de pe front din timpul războiului)50.
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CRISTUREAN PAVEL s-a născut la 30.03.1879. El era fiul lui Cristurean Todor și Cristurean Paraschiva (născută Bumbu). La 22.02.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Recan Maria, născută la 23.11.1884, fiica lui Recan
Ioan și Recan Maria (născută Cușman). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Elena, născută la 03.01.1904, Alexandru, născut la 20.04.1905 și Maria, născută la 21.06.1907. El era de profesie zidar. În luna octombrie 1900 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar în luna decembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej și trimis pe front. În anul 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front. La 10.06.1917 a încetat
din viață la Brăila de tifos exantematic, fiind în cadrul Regimentului 43 infanterie română. Probabil a căzut prizonier la ruși iar ulterior a fost eliberat și s-a încadrat în Armata Română51.
CRIȘAN VIRGIL s-a născut la 02.12.1874 în orașul Mediaș. El era fiul lui Crișan Teodor și Crișan Maria. El a
aparținut contingentului 1893. S-a căsătorit cu Beligan Elena, născută în anul 1888 în localitatea Câmpulung. În
timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. El a fost ofițer
de infanterie. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit fiind diagnosticat cu neurastenie, anemie, debilitate
generală și depresie psihică. În anul 1919 a fost primit în cadrele de rezervă ale Armatei Române și înaintat la
gradul de căpitan în rezervă, fiind repartizat la Cercul de Recrutare Bistrița. Boala de care suferea i s-a agravat,
astfel încât în anul 1920 a fost trecut în retragere52.
DAN TEODOR s-a născut la18.04.1892 în localitatea Chintelnic. El era fiul lui Dan Grigore și Uifelean Ana.
La 26.09.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit prin împușcare, fiind diagnosticat cu „semianchiloza cotului stâng cu mișcări conservate între 75 și 105 grade”. Ca urmare, la 25.10.1918 a fost demobilizat. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița,
unde a devenit calfă de ciobotar și unde la 11.02.1922 s-a căsătorit cu Moțoc Fironica, născută la 05.03.1899, fiica
lui Moțoc Simion și Vlaic Văsiica. Împreună cu aceasta a avut un copil, Maria, născută la 18.05.192453.
DANCIU IOAN s-a născut la 06.02.1889 în localitatea Măgura Ilvei. El era fiul lui Danciu Nicolae și Danciu
Raveca. În anul 1913 s-a căsătorit cu Maria, împreună cu care a avut 10 copii. În timpul primului război mondial
a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. În urma luptelor de pe front a devenit invalid.
Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița, cartierul Unirea54.
DARLOCZI MIHAI era fiul lui Darloczi Alexandru și Darloczi Maria. În anul 1914 s-a căsătorit în orașul
Bistrița cu Pop Luisa Ludovica. Împreună cu aceasta a avut un copil, Gheorghe, născut la 25.07.1907. În luna
octombrie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „anchiloza genunchiului drept”. Ca urmare, în luna iunie 1916 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 15.07.1920 a fost
reformat de către comisia medico-militară55.
DÂMBU IOAN s-a născut la 17.08.1875. El era fiul lui Dâmbu Ioan și Dâmbu Maria (născută Duca). La
28.06.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Nasodean Florica, născută la 21.10.1877, fiica lui Nasodean Mitru și
Nasodean Elena (născută Demian). Împreună cu aceasta a avut un copil, Ioan, născut la 09.12.1914. În primăvara
anului 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front. Ca urmare a condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de oftică (tuberculoză). Ca urmare, la 08.08.1918 a fost
demobilizat ca invalid de război. La 16.05.1919 a încetat din viață la Bistrița ca urmare a bolii contactate în timpul
războiului56.
DEICHENDT MARTIN s-a născut la 06.03.1888. El era fiul lui Deichendt Gheorghe și Deichendt Maria (născută Tot). La 26.01.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Salanci Margareta, născută la 23.04.1893, fiica lui Salanci
Ștefan și Salanci Luise (născută Balasz). El era de profesie cizmar. În luna ianuarie 1915 a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 26.06.1916 a căzut prizonier în Rusia, iar din vara anului 1916 nu s-a mai știut nimic despre el57.
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DEJAN GAVRIL s-a născut la 09.11.1896 în localitatea Măgura Ilvei. El era fiul lui Dejan Costan și Dejan Todora. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul
armatei austro-ungare și trimis pe front. În urma luptelor de pe front a devenit invalid de război58.
DIVIRICEAN ALEXANDRU s-a născut la 30.06.1892 în orașul Bistrița. El era fiul lui Diviricean Alexandru și
Diviricean Maria (născută Hasnașiu). În luna octombrie 1913 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna august 1914 a fost mobilizat și trimis
pe frontul din Rusia. În luna septembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Rusia. A fost frate cu
Diviricean Ioan (vezi mai jos).59
DIVIRICEAN IOAN s-a născut la 28.06.1888 în orașul Bistrița. El era fiul lui Diviricean Alexandru și Diviricean Maria (născută Hasnașiu). În luna octombrie 1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în toamna anului 1912 a fost trecut în rezervă.
În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și
trimis pe front. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară și a fost internat în spital. La 28.03.1916 a încetat din viață în Spitalul militar din Bistrița. A fost frate cu Diviricean Alexandru (vezi mai
sus). Mama celor doi frați (Ioan și Alexandru) a rămas văduvă după ce soțul ei, Alexandru (tatăl celor doi frați) a
încetat din viață la 21.01.1918 de cancer la stomac60.
DORFI ALBERT s-a născut la 31.08.1878. El era fiul lui Dorfi Carol și Dorfi Luisa (născută Salzer). La
06.06.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Vigolani Elena, născută la 24.05.1886, fiica lui Vigolani Elias și Vigolani Ludovica (născută Buzan). Împreună cu aceasta a avut un copil, Elena, născută la 08.12.1905. El era de profesie calfă de curelar. La 20.09.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului Etape 7 austro-ungar. În luna ianuarie
1917 a fost înaintat la gradul de sergent. La 06.10.1918 a încetat din viață în Spitalul militar din Losoncz61.
DORFI GUSTAV s-a născut la 09.06.1871. El era fiul lui Dorfi Mihai și Dorfi Regina (născută Müller). La
18.10.1899 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Maurer Emila, născută la 27.08.1880, fiica lui Maurer Carol și Maurer
Carolina (născută Wolf). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Oskar, născut la 23.10.1900, Elena, născută la
20.03.1902, Erna, născută la 22.01.1904, Hilda Mariaz, născută la 23.06.1906, Ervin, născut la 12.03.1913 și Gustav,
născut la 01.04.1914. El era de profesie frizer. La 24.02.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 19.10.1918 a încetat de viață la Bistrița din cauza „trudelor de război” (condițiilor de pe front), la cauza decesului fiind menționată aprinderea de plămâni62.
EBERTH GHEORGHE s-a născut la 13.07.1888. El era fiul lui Eberth Ion și Eberth Maria (născută Schlecht). La
12.10.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Hoos Ecaterina, născută la 14.08.1893, fiica lui Hoos Ioan și Hoos Cristina (născută Schuster). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Maria, născută la 16.03.1911, Gheorghe, născut la
18.08.1914, Ioan, născut la 06.07.1917, Caterina, născută la 28.06.1922, Sofia, născută la 23.02.1925 și Martin, născut
la 31.03.1929. În luna octombrie 1910 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului
62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș, iar în luna decembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a
fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș și trimis pe front. La
14.12.1914 a fost rănit în timpul luptelor de pe front și luat prizonier. În luna noiembrie 1915 s-a întors din prizonierat ca invalid de război, la 07.08.1916 a fost demobilizat, iar la 22.09.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „calus femural drept cu scurtare de 5 cm”63.
ERNST IOAN s-a născut la 22.07.1884. El era fiul lui Ernst Ion și Ernst Ana (născută Gros). La 07.02.1909
s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Theiss Sofia, născută la 25.04.1882, fiica lui Theiss Ioan și Theiss Sofia (născută
Wȁchter). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Rosa, născută la 20.09.1909, Ioan, născut la 30.01.1911, Hermina, născută la 07.05.1914 și Elena, născută la 23.04.1918. El era de profesie pădurar. În luna octombrie 1903 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 infanterie austro-ungară din Brașov.
În luna decembrie 1904 a fost înaintat în gradul de caporal. În luna septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. La
02.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 2 infanterie austro-ungară din Brașov și trimis pe
front. La 25.05.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front64.
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FIGAN PARTENE s-a născut la 06.02.1891 în orașul Bistrița. El era fiul lui Figan Gavrilă și Figan Firoana.
La 15.05.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 austro-ungar de infanterie Bistrița și trimis pe
frontul din Italia. La 20.11.1915 a fost rănit în timpul luptelor de pe Muntele Cucu de pe frontul din Italia. Ca urmare, în luna martie 1919 a fost reformat de către comisia medico-militară65.
FILIMON IOAN s-a născut la 03.10.1883. El era fiul lui Filimon Chilian Mitru și Filimon Maria (născută
Grozav). La 21.04.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Măgerușan Nastasia, născută la 06.07.1890, fiica lui Măgerușan Grigorie și Măgerușan Palagia (născută Arcălean). Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Ioan, născut
la 28.10.1912, Dumitru, născut la 19.11.1915, Maria, născută la 14.02.1917, Ana, născută la 26.08.1918 și Aurica,
născută la 22.03.1923. El era de profesie calfă de zidar. În luna octombrie 1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna august 1907 a fost
trecut în rezervă. În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna noiembrie 1918 a fost demobilizat. La 16.12.1922 a fost reformat de către
comisia medico-militară, iar la 03.01.1923 a încetat din viață la Bistrița din cauza tuberculozei pulmonare66.
FILIP GRIGORE s-a născut la 10.02.1873 în localitatea Arcalia. El era fiul lui Filip Ioan și Filip Rebeca (născută Iacobele). La 05.06.1911 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Kadar Ana, născută la 09.03.1882, fiica lui Kadar
Barbala. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Ioan, născut la 06.04.1908 și Mihai, născut la 26.05.1911. În luna
octombrie 1895 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 9 husari honvezi din
Târgu-Mureș, iar în luna decembrie 1897 a fost trecut în rezervă. La 03.01.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna iunie 1916 a trimis ultima scrisoare de pe front. După
această dată nu s-a mai știut nimic despre el67.
FILIPAȘ GHEORGHE s-a născut în orașul Bistrița. El era fiul lui Filipaș Teodor și Filipaș Caterina. În anul
1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 62 infanterie austro-ungară din
Târgu-Mureș, iar ulterior a fost trecut în rezervă. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul
Regimentului 62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș și trimis pe front. În timpul luptelor a fost rănit de
un glonț, fiind diagnosticat cu „pierderea funcțională completă a degetelor 4 și 5 ale mâinii drepte”, devenind
invalid de război. La 16.03.1919 s-a căsătorit în orașul Bistrița și a avut împreună cu soția sa doi copii: Gheorghe,
născut la 18.04.1919 și Ioan, născut la 31.08.192068.
FLEISCHEN FRIDERICH s-a născut la 20.11.1884 în orașul Bistrița. El era fiul lui Fleischen Frideric și Fleischen
Carolina (născută Schuster). La 03.10.1918 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Forfotă Constanța, născută la
06.11.1882, fiica lui Forfotă Ioan și Forfotă Luisa (născută Marközy), dar nu a avut copii împreună cu aceasta.
În luna octombrie 1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej, iar în luna decembrie 1905 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În luna mai 1916 a fost rănit în timpul luptelor de
pe frontul din Rusia. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „pierderea de substanță a osului frontal în toată
grosimea de 12 cm”. Ca urmare, la 06.03.1917 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 21.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară69.
FOISEL IOAN s-a născut la 17.08.1879 în orașul Bistrița. El era fiul lui Foisel George și Foisel Maria (născută
Zobel). La 02.04.1902 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Ohler Maria, născută la 22.09.1881, fiica lui Ohler Ioan și
Ohler Caterina (născută Keilig). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Martin, născut la 20.07.1908, Rosina, născută la 15.03.1910 și Mihai, născut la 29.11.1912. El era de profesie calfă de zidar. În luna octombrie 1900 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar în luna decembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La 03.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Serbia. În luna septembrie a căzut prizonier în timpul luptelor de pe frontul
din Serbia. În luna octombrie 1915 a trimis ultima scrisoare din prizonierat, dată după care nu s-a mai știut nimic
despre el70.
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FRISCH FRIDERICH era fiul lui Frisch Frideric și Frisch Ioana. El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția
sa un copil, Ioana, născută la 13.11.1921. La 01.03.1914 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. La 21.07.1916 a fost mobilizat ca fruntaș în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 03.05.1917 a fost înaintat la gradul de
caporal. În anul 1918 a fost demobilizat ca invalid de război71.
FÜLÖP GRIGORE a aparținut contingentului 1894. El a fost căsătorit cu Fülöp Ana, născută în anul 1882. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Ianos, născut la 06.04.1908 și Mihaly, născut la 26.05.1911. În timpul primului
război mondial a fost mobilizat în cadrul Regimentului 9 cavalerie austro-ungară și trimis pe front. În anul 1917 a
dispărut în timpul luptelor de pe front72.
FULZ FRIDERICH s-a născut la 14.05.1876 în orașul Bistrița. El era fiul lui Fulz Frideric și Fulz Maria (născută
Schiss). La 27.11.1904 s-a căsătorit în orașul Budapesta cu Heitzimann Emilia, născută la 28.12.1878, fiica lui Heitzimann Iosif și Heitzimann Rozalia (născută Leschnek). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Frederic, născut la
06.06.1907, Ștefan, născut la 20.08.1909 și Iuliu, născut la 03.05.1911. Era de profesie butnar (dogar). În octombrie
1897 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna
decembrie 1897 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost din mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej și trimis pe front. În luna ianuarie 1916 a fost înaintat la gradul de fruntaș. La 21.03.1918 a încetat
din viață în Spitalul militar din Follina din Italia73.
GABOR IOAN s-a născut la 10.04.1883 în localitatea Șieu Sfântu. El era fiul lui Gabor Ioan și Gabor Susana
(născută Kertesz). La 17.12.1907 s-a căsătorit în localitatea Șintereag cu Kiss Estera, născută la 01.07.1884, fiica
lui Kiss Martin și Kiss Carolina (născută Nagy). Împreună cu aceasta a avut un copil, Ana, născută la 15.09.1908.
Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. Era de profesie sergentul orașului (polițist). În luna octombrie 1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov, iar în luna septembrie
1907 a fost trecut în rezervă. La 30.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 36 artilerie austro-ungară și trimis pe front. La sfârșitul anului 1915 a dispărut în timpul luptelor de pe front74.
GASSNER PETTER s-a născut la 18.01.1886 în localitatea Rodna. El era fiul lui Gassner Ioan și Gassner Rosalia (născută Braz). La 06.12.1914 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Câmpian Palagia, născută la 16.11.1881, fiica
lui Câmpian Maria. El era de profesie pielar. În luna octombrie 1908 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna septembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La
01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În
anul 1915 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Rusia75.
GAVRA IOAN s-a născut la 25.12.1876 în localitatea Herina. El era fiul lui Gavra Ilie și Gavra Maria (născută
Gălățan). La 03.02.1901 s-a căsătorit în localitatea Herina cu Filip Florica, născută la 03.12.1882, fiica lui Filip Ilișca. Împreună cu aceasta a avut șase copii: Pavel, născut în aprilie 1903, Ioan, născut la 05.02.1907, Vasile, născut
la 04.12.1908, Maria, născută la 23.12.1910, Ana, născută la 18.06.1912 și Florica, născută la 22.06.1914. Ulterior s-a
stabilit în orașul Bistrița. În luna octombrie 1898 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La
03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe front76.
GAVRILAȘ ALEXANDRU a avut domiciliul în orașul Bistrița, cartierul Sigmir. El a aparținut contingentului
1910. El a fost căsătorit cu Gavrilaș Rafila, născută la 21.01.1889. Împreună cu aceasta a avut un copil, Ioan, născut
la 05.05.1911. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistriț și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a dispărut77.
GĂLĂȚAN IOAN s-a născut la 18.02.1886. El era fiul lui Gălățan Ioan și Gălățan Maria (născută Moroșan).
La 14.01.1911 s-a căsătorit în localitatea Vermeș cu Breșfelean Domnița, născută la 24.12.1889, fiica lui Breșfelean
Peter și Breșfelean Maria (născută Bulcz). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Aurica, născută la 08.05.1911
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și Victoria, născută la 02.08.1913. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. În luna octombrie
1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița. În luna mai 1908 a fost înaintat la gradul de fruntaș, iar în luna decembrie 1908 la gradul de caporal. În
luna septembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 02.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna august 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe front78.
GÖCKLER GUSTAV s-a născut la 22.10.1870. El era fiul lui Göckler Matei și Göckler Carolina (născută Marzloff). La 09.11.1895 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Rottmann Matilda, născută la 01.05.1877, fiica lui Rottmann
Dănilă și Rottmann Regina (născută Orelt). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Ernst, născut la 09.01.1902,
Matilda, născută la 01.05.1904, Oscar Erich, născut la 22.11.1906 și Frideric, născut la 17.07.1910. El era de profesie
calfă de fierar. La 15.06.1889 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la Herghelia de la Mezökegyes.
La 01.01.1891 a fost înaintat la gradul de caporal. La 31.12.1893 a fost trecut în rezervă. În luna mai 1894 fost înaintat la gradul de sergent. În luna septembrie 1916 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar
în luna februarie 1917 a fost trimis pe front. În luna mai 1918 a fost concediat pe timp nelimitat, iar la 25.01.1925
a fost reformat de către comisia medico-militară ca invalid de război. La 25.11.1928 a încetat din viață la Bistrița
de astm bronșic79.
GUTSCH GUSTAV s-a născut la 22.10.1883 în localitatea Bistrița. El era fiul lui Gutsch Benjamin și Gutsch
Tereza (născută Salzer). La 14.03.1908 s-a căsătorit în localitatea Petriș cu Dorfi Emma, născută la 08.12.1885, fiica
lui Dorfi Samuel și Dorfi Sofia (născută Duwner). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Augusta Emma, născută
la 26.06.1907, Ernst, născut la 23.09.1909 și Gustav, născut la 17.04.1916. Era de profesie blănar. În luna ianuarie
1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 18.10.1915 a dispărut în timpul luptelor de pe front80.
GYÖMBER CRISTOF s-a născut la 08.11.1890 în orașul Bistrița. El era fiul lui Gyömber Alexandru și Gyömber Maria (născută Ianca). El nu a fost căsătorit. Era de profesie muzicant. În luna octombrie 1912 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului de căi ferate și telegraf din Cornenburg, iar
în luna decembrie 1912 a fost trecut în rezervă. În luna iulie 1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului de căi
ferate și telegraf din Cornenburg și trimis pe front. În luna martie 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front81.
HEIER IZRAIEL s-a născut la 22.06.1878 în localitatea Gura Humorului, Bucovina. El era fiul lui Heier Mechel
și Heier Iacher (născută Astfeld). La 02.09.1903 s-a căsătorit în localitatea Bistrița Bârgăului cu Rachmuth Chaja,
născută la 05.05.1870, fiica lui Rachmuth Iankel și Rachmuth Lea. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie comerciant. În luna februarie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
42 infanterie austro-ungară din Terezin82 și trimis pe front. În anul 1918 a încetat din viață în Spitalul din Graz și
a fost înmormântat în cimitirul izraelit din Graz83.
HENDEL IOAN era fiul lui Hendel Ioan și Hendel Caterina. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 10.01.1913
a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 35 artilerie austro-ungară din Cluj.
Odată cu declanșarea primului război mondial a fost trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit,
fiind diagnosticat cu „anchiloza articulară a pumnului stâng cu rigiditatea degetelor”. Ca urmare, în luna august
1917 a fost lăsat la vatră ca invalid de război84.
HENRICH GUSTAV era fiul lui Henrich Gustav și Henrich Clotilde (născută Horger). El a avut domiciliul
în orașul Bistrița. Nu a fost căsătorit. La 30.04.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 35 artilerie
austro-ungară din Cluj și trimis pe front. La 21.06.1917 a fost înaintat la gradul de fruntaș. În timpul luptelor de
pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „amputarea membrului inferior stâng”. Ca urmare, la 31.05.1918 a fost
demobilizat ca invalid de război, iar la 31.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară85.
HERSCH IACOB s-a născut la 10.10.1883. El era fiul lui Hersch Iosif și Hersch Gittel (născută Haje). La
21.11.1907 s-a căsătorit în localitatea Gherla cu Ferdinand Sarolta, născută la 25.06.1885, fiica lui Ferdinand Moisa
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și Ferdinand Zili (născută Mann). Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie calfă de croitor. În luna octombrie 1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului
63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1907 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. Afecțiunea
de „atrofie bilaterală a nervilor optici” de care suferea a fost agravată datorită condițiilor de pe front. Ca urmare,
la 10.08.1916 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 15.01.1920 a fost reformat de către comisia medico-militară. La 03.02.1938 a încetat din viață în orașul Bistrița86.
HERSCH MOZES s-a născut în anul 1883 în localitatea Sărățel. A trăit în concubinaj cu Sali Ferencz, împreună
cu care a avut trei copii: Frige, născută la 09.08.1909, Samuel, născut la 12.10.1911 și Efraim, născut la 26.06.1914.
Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În luna iunie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 14.10.1915 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front87.
HERSKOVITZ BERNAT s-a născut la 21.01.1885 în orașul Bistrița. El era fiul lui Herskovitz Lupu și Herskovitz Feige (născută Marcovitz). La 09.08.1908 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Schlesinger Janca Ioana, născută
la 02.06.1888, fiica lui Schlesinger Aldorf și Schlesinger Roza (născută Iosef). Împreună cu aceasta a avut patru
copii: Paula, născută la 14.07.1909, Sidonia, născută la 06.02.1911, Iolan, născut la 12.07.1912 și Iuliu, născut la
20.10.1913. El era de profesie calfă de tapițer. La 15.02.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 12
honvezi din Satu Mare și trimis pe front. La 14.07.1915 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front. Rămasă
văduvă, soția sa, Herskovitz Janca Ioana, s-a recăsătorit la 22.12.1920 cu Rottenberg Elias David88.
HOCH ROBERT s-a născut la 23.10.1882 în orașul Bistrița. El era fiul lui Hoch Ioan și Hoch Ioana (născută
Orelt). La 17.10.1909 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Mittstock Ida Paulina, născută la 22.10.1891, fiica lui Mittstock Carol și Mittstock Matilda (născută Schmidt). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Robert Ioan Carol,
născut la 05.02.1911 și Ida Ioana Luisa, născută la 02.05.1913. El era de profesie comerciant. În luna octombrie
1903 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița. În luna decembrie 1903 a fost înaintat în gradul de fruntaș, în luna mai 1904 la cel de caporal, iar în luna
decembrie 1904 a fost înaintat în gradul de sergent. În luna septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. La 02.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În luna aprilie 1915 a
fost luat prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Rusia. În luna aprilie 1916 a trimis ultima scrisoare din
prizonierat, dată după care nu s-a mai știut nimic despre el89.
HOFSTÄDTER CAROL s-a născut în anul 1880 în orașul Bistrița. El era fiul lui Hofstädter Frideric și Hofstädter Luiza. De profesie era arhitect. El a fost căsătorit cu Klemens Ema Regina, născută în anul 1885 în orașul
Bistrița. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Erich, născut în anul 1912 în orașul Sarajevo și Edith, născută
la 17.12.1921 în orașul Bratislava. La 01.03.1902 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej, iar ulterior a fost trecut în rezervă. În timpul primului război mondial a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. La 30.05.1915 a fost
împușcat în treimea superioară a antebrațului stâng cu un glonț dum-dum (exploziv) în timpul luptelor de pe
frontul din Rusia. În perioada iulie-august 1915 a fost internat în Spitalul din Szombathely. În urma rănii suferite
a fost diagnosticat cu „cicatrice cavoasă de 5 cm în partea din mijloc a suprafeței interioare a antebrațului stâng,
paralizia ulnară cu atrofia consecutivă în musculatura metacarpiană și în hipotenar, mobilitate în articulația metacarpiană redusă, capacitate minimă de prindere și strângere a mâinii”. Ca urmare, a fost demobilizat ca invalid
de război90.
HOOS IOAN s-a născut la 31.03.1880 în localitatea Lechința. El era fiul lui Hoos Ioan și Hoss Rosina (născută
Wagner). La 24.02.1906 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Hendel Rosina, născută la 08.10.1884, fiica lui Hendel
Mihai și Hendel Rosina (născută Schatz). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Rosina, născută la 11.03.1907 și
Ioan, născut la 13.12.1909. În luna martie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 16.08.1915 a trimis ultima scrisoare de pe front, dată după care nu s-a
mai știut nimic despre el91.
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Ibidem, inv. 805, dosar 1122, ff. 1-14.
Ibidem, inv. 805, dosar 1129, ff. 1-15.
Ibidem, inv. 805, dosar 1130, ff. 1-17.
Ibidem, inv. 805, dosar 1139, ff. 1-13.
Ibidem, inv. 805, dosar 1144, ff. 1-12.
Ibidem, inv. 805, dosar 1157, ff. 1-15.
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IACOB IULIUS s-a născut la 28.02.1887. El era fiul lui Iacob Iosif și Iacob Maria (născută Biro). La 04.08.1912
s-a căsătorit în localitatea Șieu cu Szakács Susana, născută la 29.07.1883, fiica lui Szakács Samoilă și Szakács Susana (născută Szilágy). Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. În luna octombrie 1907 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov, iar în luna octombrie
1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov și
trimis pe frontul din Rusia. În primăvara anului 1915 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Rusia.
La 24.04.1918 s-a reîntors din prizonierat, iar în luna mai 1918 s-a prezentat la serviciul militar la corpul său de
luptă, fiind trimis din nou pe front. În vara anului 1918 a dispărut în timpul luptelor de pe front92.
JÄGER ABRAHAM s-a născut la 11.07.1897. El era fiul lui Jäger Hesckel și Jäger Sarlota (născută Schwartz).
La 01.03.1927 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei cu Grünstein Etelca, născută la 31.10.1902, fiica lui Grünstein Ignat și Grünstein Regina (născută Deitelbaum). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Herman, născut la
15.01.1928 și Elisabeta, născută la 05.09.1929. El era de profesie măcelar. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia
în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză
pulmonară, devenind invalid de război. A fost frate cu Jäger Aron (vezi mai jos)93.
JÄGER ARON s-a născut în anul 1891 în localitatea Ciceu Cristur. El era fiul lui Jäger Haskel și Jäger Sarlota.
El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa un copil, Simion, născut la 23.10.1913. El era de profesie pantofar.
Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. La 05.08.1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1912 a fost
trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița și trimis pe front. În luna februarie 1916 a fost rănit în urma luptelor de la Isonzo, de pe frontul din Italia.
El a avut gradul de caporal. Din cauza condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de „otită catarală cronică bilaterală
cu scădere ușoară a auzului”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna aprilie 1917 a fost demobilizat. A
fost frate cu Jäger Abraham (vezi mai sus)94.
JOHREND GEORGE s-a născut la 17.08.1886 în localitatea Sîniacob. El era fiul lui Johrend Martin și Johrend
Maria. La 15.10.1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar ulterior a fost trecut în rezervă. La 07.02.1910 s-a căsătorit cu Creutzer Maria,
fiica lui Weber Ioan și Johrend Ecaterina. Împreună cu aceasta a avut un copil, Maria, născută la 11.10.1914. La
02.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front fără a-și putea vedea copilul care urma să se nască în scurt timp. La 10.06.1915 a dispărut în timpul luptelor
de pe frontul din Italia. Rămasă văduvă, soția sa, Johrend Maria, s-a recăsătorit în anul 1926 cu Löw Ioan, născut
la 25.01.1883 în localitatea Sîniacob. Ulterior aceștia și-au stabilit domiciliul în orașul Bistrița95.
(Va urma)

Les habitants de Bistrița participants à la Première Guerre Mondiale
(Résumée)
Pendant la Première Guerre Mondiale des dizaines dʼhabitants de Bistrița ont été mobilisé dans lʼarmee austro-hongroise et envoyés sur le front
de Rusie, Serbie et lʼItalie. Parmi ceux-ci plusieurs ont perdu leur vie, ont disparu, ou ont été blesés. Et les civiles ont été afectés aussi. La nourriture a été rationalisés, les cloches de lʼéglise de Bistrița ont été requisitionés et lʼenseignant de lʼecole gréco-catholique a été deporté à Sopron en
Hongrie.
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Ibidem, inv. 805, dosar 1188, ff. 1-7.
Ibidem, inv. 805, dosar 1236, ff. 1-11.
Ibidem, inv. 805, dosar 1237, ff. 1-16.
Ibidem, inv. 618, dosar 2897, ff. 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 26.
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Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică
Adrian ONOFREIU

Cuvinte cheie: Bistrița, perioada interbelică, demografie, administrație locală.
Schlüsslwörter: Bistritz, zwischen den Weltkriegen, Demographie, lokale Regierung.

Problema accederii în funcții de conducere la nivelul administrației locale în perioada interbelică a cunoscut o
manifestare cu puternice tușeuri locale în orașul Bistrița.
Aici, unde până la unirea din 1918, elementul german – asumat sub denumirea generică de sași – s-a manifestat exclusivist în administrația orașului, iar celorlalte etnii nu le-a fost îngăduit decât să „contemple”, ca actori,
luarea deciziilor. Cu deosebire le-a fost aplicată această practică românilor, care au sintetizat-o în postulatul mișcării naționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în cerința din formula „de nobis, sine nobis”.
O primă breșă s-a produs odată cu Außgrelich-ul din 1867. Urmarea a fost aceea că administrația modernă,
introdusă în 1870 și materializată la nivel organizatoric prin legea XXXIII/1876, a favorizat accederea în funcții
de conducere și a maghiarilor, cu preponderență la nivelul structurilor centrale și exterioare ale nou înființatului
„comitat împreunat Bistrița-Năsăud”1.
Falia astfel conturată a fost amplificată de situația realităților demografice. Evoluția în acest domeniu ne arată
că în perioada 1880-1914, populația orașului Bistrița a crescut, de la 8.000 de locuitori, în anul 1880, din care 4.800
sași, 58%, la 12.300 locuitori, în anul 1914; dintre aceștia, sașii reprezentau un procent de abia 36,6%, în timp
de numărul românilor a crescut de la 26%, la 28%, al maghiarilor, de la 6,7% la 17,8%, al evreilor, de la 4,8% la
14,45%2.
Politica persuasivă față de etniile nemaghiare3 a guvernului budapestan a determinat reacții de autoapărare
din partea acestora. Cu deosebire, ea s-a cantonat în sfera mișcării de eliberare națională, în cazul românilor, sau
a celei de rezistență tacită, în cazul sașilor ardeleni.

1

2

3

„În anii ‘80 (sec. XIX – n.n.) limba oficială (de protocol și în instituții) era germana; la fel, primarul și ceilalți funcționari
erau germani”, consemnează Gustav Zikeli în memoriile sale. „Deoarece existau foarte puțini elevi maghiari, s-a căutat,
cu toate mijloacele permise sau nepermise, copii cu părinți nemaghiari, pentru a intra în școală. Politica de maghiarizare
a început încă de pe atunci (s.n.)”; Serviciul județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond Gustav Zikeli, d. 5, p.
18; în continuare, A.N.B-N., fond/colecție…d…La nivelul comitatului însă, această situație s-a schimbat radical o dată
cu încheierea pactului dualist. „Dar în afară de oraș, conducerea administrativă nu mai era a sașilor. Puterea politică
trecuse de partea națiunii dominante, a celei maghiare (s.n.). Fișpanul (comitele) era ungur, toți funcționarii superiori județeni
(comitatenși – n.n.), pretorii, judecătorii, procurorii, notarii publici, administratorii financiari, perceptorii, funcționarii
poștei și a căilor ferate, aproape toți, unguri (s.n.); apud. Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică,
editori, Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 2013, p. 57.
A.N.B-N., fond Gustav Zikeli, d. 5, p. 40. Situația era ușor diferită în datele oficiale ale recensământurilor. La cel din 1880,
înregistrarea consemna pentru orașul Bistrița: total, 8.083, din care, români, 2.064, maghiari, 561, germani, 4.954, slovaci,
30, ruteni, 5, croați/sârbi, 2, alte naționalități, 204: apud. Recensământul din 1880. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Ed.
Staff, 1997, pp. 82-83. Înregistrarea din 1910 consemna un număr total de 13.236 locuitori, din care: 4.470, români; 2.824,
maghiari; 5.835, germani; 13, slovaci; 2, ruteni; 5, croați; alții, 82; apud. Recensământul din 1910. Transilvania, coordonator,
Traian Rotaru, Ed. Staff, 1999, pp. 156-157.
Vezi pentru comitatul Bistrița-Năsăud, Iosif Uilăcan, Granița culturală, Ed. Nova Didactica, Bistrița, 2008; Ilovan Vasile,
Românii din nord-vestul Transilvaniei și Marea Unire,
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Se părea că evenimentele declanșate de prima conflagrație mondială urmau să reașeze lumea - și implicit,
teritoriul județului Bistrița-Năsăud – pe o cale nouă, a cărei principală trăsătură a fost speranța.
În acest context, realitățile transilvănene post-conflict s-au conturat atât determinate de prevederile Rezoluției
Adunării de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, cât și de poziționarea etniilor în raport cu noile realități geo-politice.
Dacă la baza alcătuirii noului stat român a fost proclamat printre altele, principiul „deplinei libertăți naționale
pentru toate popoarele conlocuitoare”4, aplicarea acestuia în practică a întâmpinat deseori greutăți care păreau,
în multe cazuri, insurmontabile.
Deși unirea Transilvaniei cu România, proclamată și recunoscută cel puțin de sașii transilvăneni prin Declarația de la Mediaș, din 8 ianuarie 19195 părea un proces legic și firesc, realitățile cotidiene interbelice au arătat că
nu a fost un obiectiv simplu și ușor de realizat.
În primul rând, s-a manifestat cu putere spiritul de rezistență al celor care fuseseră națiunea dominantă, maghiarii. Fie din partea funcționarilor aparatului birocratic de stat, fie al unor inițiative individuale, atitudinea lor
a fost aceea de a nu recunoaște noile realități rezultate din aplicarea principiului wilsonian al autodeterminării.
De aceea, și instaurarea noii puteri românești, în administrație, finanțe, școală, sănătate, a întâmpinat numeroase
greutăți, încât în unele momente a fost necesar apelul la puterea armată, pentru a o impune6.
Procesul a fost impulsionat după numirea primului prefect român, în persoana lui Gavril Tripon, la data de 27
martie 19197. A urmat un parcurs laborios și în același timp, anevoios, de schimbare a vechilor funcționari, care
refuzau să depună jurământul de credință față de statul român, cu persoane noi, provenite în special dintre români8. Preluarea administrației de către autoritățile române a fost un proces sinuos, care a necesitat mult tact, dar
în același timp și fermitate și s-a desfășurat și în județul Bistrița-Năsăud fără incidente majore9. Procedeul a fost
aplicat și în justiție10. Era aceasta o rezultantă a legăturii prezentă și mereu invocată a sistemului administrativ,
și nu numai, cu autoritățile de la Budapesta, a refuzului multor funcționari de a depune jurământul de credință
față de noul stat. De aceea, instaurarea noilor structuri s-a făcut pornind de la formula uzitată în epocă, aceea
de preluare a imperiului, modalitate prezentată ca un transfer de autoritate către cei care deveniseră decidenți la
nivel politic. De aceea, nu a surprins atitudinea, justificată ca act, al noilor autorități de a guverna, de a interzice
corespondența cu Budapesta, de a utiliza limba română în serviciul autorităților publice, însemnele naționale
românești și inscripționarea în limba română a denumirilor lor, înlocuirea funcționarilor care nu acceptau noua
ordine politică și instituțională. Cu atât mai mult s-au manifestat aceste tendințe la nivelul orașului Bistrița, unde
atitudinea majorității – încă – etnice germane, s-a concretizat în expectativa față de mersul evenimentelor și conservarea organizării interne a administrației.
Victor Moldovan. Memorii….p. 76. Vezi și A.N.B-N., fond Anton Coșbuc, d. 326, passim. „În proclamația apărută atunci – consemna Zikeli – toate naționalitățile conlocuitoare au fost asigurate de egalitatea în drepturi, drepturile la propriile lăcașuri
de cultură, la autoguvernare și propria jurisdicție”; Idem, fond Gustav Zikeli, d. 5, p. 46.
5 În adunarea de la Mediaș, la care a participat din partea sașilor bistrițeni și Gustav Zikeli, aceștia au aprobat unirea și au
anunțat „că devin partizani fideli ai noului stat”. Iar concluzia memorialistului recunoștea faptul că „după sute de ani de
apartenență la Ungaria, am devenit cetățeni români”; Ibidem, pp. 46-47.
6 La data de 24 martie 1919, revizorul școlar Ioan Pavel se adresa Prefecturii județului Bistrița-Năsăud, arătând că datorită
refuzului corpului școlar de la Școala civilă de fetițe din oraș/Bistrița de a recunoaște autoritatea revizoratului român,
ci numai pe cel numit de Ministerul Instrucțiunii Publice Maghiare, era obligat să-l destituie în întregime. „În scopul
executării acestui ordin, preciza în continuare revizorul Pavel, rog onorata Prefectură să-mi pună la dispoziție forța brahială
necesară și anume, 1 ofițer de jandarmi cu 2-4 oameni”; apud. Adrian Onofreiu, „Mărturii documentare referitoare la
relațiile minoritate/majoritate la Bistrița în primii ani după Unirea din 1918”, în „Revista Bistriței”, Bistrița, XXIV, 2010,
doc. 7, p. 436. Vezi rememorarea acelor evenimente și în „Zece ani. O pagină din istoricul școlilor din Bistrița”, în „Gazeta
Bistriții”, Bistrița, nr. 10, 10 mai 1929, p. 3.
7 Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, Prefecții județului Bistrița-Năsăud (1919-1950; 1990-2014). Ipostaze, imagini, mărturii,
Ed. Charmides, Bistrița, 2014, pp. 42-46.
8 „Cum funcționarii șoviniști unguri refuză să depună jurământul – consemnează Victor Moldovan – am fost nevoiți să-i
înlocuim cu elemente românești. Astfel, mulți tineri români, liber profesioniști, au intrat în serviciul statului, acceptând
funcții mai puțin remuneratorii, ca pretori, judecători”; Victor Moldovan. Memorii…, pp. 79-80.
9 Vezi pe larg în studiul citat supra, nota 6; Idem, „O lume în schimbare”, în Bistrița. 90 de ani de la Marea Unire, Ed. Barna¢s,
Bistrița, 2008, pp. 38-68; Andreea Salvan, „Pavel Tofan. Memorii din 1918”, în Ibidem, pp. 69-109.
10 Pentru condițiile generale stabilite de Consiliul Dirigent și apoi, preluarea propriu-zisă a instanțelor juridice din Rodna și
Năsăud, vezi Emil Boșca-Mălin, „Contribuții la istoricul justiției Țării Năsăudului”, în „Năzuința”, Bistrița, anul III, nr. 89,
11 august 1940, pp. 1-2.
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Rezultatul s-a materializat în faptul că, după secole de evoluție specifică – consecință a preponderenței politice a etniei germane și, după 1876, la nivelul comitatului, a celei maghiare – orașul și, odată cu el, întregul județ,
și-au schimbat autoritățile iar puterea decizională a fost preluată de români11. Iar reacția – firească, până la un
punct – de autoapărare a minorității săsești a cunoscut forme constante și îndelungate de manifestare și rezistență la aceste provocări12.
O primă manifestare atitudinală s-a conturat și exprimat în anii 1919-1921, atunci când autoritățile Românei
întregite au încercat să uniformizeze organizarea administrației. Preluate din perioada de activitate a Consiliului
Dirigent13, propunerile diverselor grupuri etnice din județul Bistrița-Năsăud de atunci ne introduc în universul
mental și atitudinal al acestora.
În sinteza înaintată de prefectul Gavril Tripon Consiliului Dirigent în martie 1919, se conturau cele două zone
clar delimitate: cea românească, cuprinzând văile Someșului, Șieului și Bârgăului, care urmau să formeze un
județ cu denumirea de Năsăud, pe de o parte, pe de altă parte, zona fostului District al Bistriței, până la Teaca și
Reghin, majoritar săsească, care urma să formeze un viitor județ al Bistriței. Tripon menționa că această propunere avea ca bază proiectul din dezbaterile Dietei de la Sibiu, din 1863-1864, atunci când cele două etnii, românii
și sașii, s-au înțeles în delimitarea teritoriilor din zona viitorului comitat Bistrița-Năsăud. În timp ce românii păstrau teritoriile în care erau majoritari și unde ființase granița militară aproape o sută de ani, sașii se retranșau pe
așa numitul fundus regius/Königsboden.
A treia propunere, asumată de o parte din reprezentanții celor două etnii propunea un județ Bistrița-Năsăud
extins teritorial, în care „să rămână în formaţiunea de azi şi să i se mai alăture câteva comune din judeţul Solnoc-Doboca şi din cercul Tecii şi în parte, să li se împlinească şi dorinţele saşilor, alăturându-se la acest judeţ toate
comunele care bisericeşte, aparţin la tractul protopopesc al Bistriţei, unit şi neunit, şi lutheran, precum şi unele
comune de pe câmpie, care sunt în apropierea liniei ferate Bistriţa-Mureş-Luduş şi gravitează economiceşte, către
Lechinţa şi Bistriţa şi sunt cu mult mai aproape de acest centru, decât de Cluj, Moci, Teaca, lipsindu-le comunicaţiunea necesară”14.
În anul 1920 s-a constituit pe lângă Ministerul de Interne Comisiunea pentru studiul unei noi arondări a județelor
României, care a elaborat două direcții de realizare; pe județe mari și pe județe mijlocii. Criteriile care au fost luate în
considerare erau de ordin geografic (suprafață, configurația reliefului), economic (resurse naturale, grad de dezvoltare) și social-istoric (necesitățile populației, tradiții). Pentru o reală descentralizare administrativă era preconizată înființarea unei noi structuri administrative, regiunea. Proiectul conturat în anul 1921 prevedea realizarea
unui județ Maramureș-Năsăud, alcătuit din structurile teritoriale de atunci ale județelor Maramureș, Bistrița-Năsăud, plasa Beclean din județul Dobâca și 23 de localități, majoritar săsești, din județul Cojocna (plasele Ormeniș
și Teaca), cu reședința la Năsăud sau Bistrița15.

11 Adrian Onofreiu, „Mărturii documentare referitoare la relația majoritate/minoritate…”, p. 432.
12 Același memorialist sas, Zikeli, a reținut câteva din expresiile de manifestare a „naționalismului românesc”: inscripționarea

firmelor doar în limba română – pe baza legii de românizare a firmelor din anul 1920; încercarea – eșuată în primii ani
postbelici – a unor ofițeri români din batalionul de vânători de munte cantonat la Bistrița de a inscripționa denumirea
străzilor în limba română; obligativitatea ca sărbătorile religioase ale românilor să fie celebrate și de locuitorii altor
confesiuni; înlocuirea funcționarilor vechi în administrație și justiție, cu cei transferați din Regat; încetățenirea cuvântului
„străin” pentru toți cei care nu erau români; exproprierea, pe baza legilor agrare din 1919-1921, a proprietăților imobiliare
– cu deosebire pământ – care aparțineau structurii organizatorice „Nationsuniversität” din Sibiu, din care erau susținute
școala și biserica; obligativitatea folosirii limbii române în relațiile cu autoritățile publice. În acest fel, „dintr-o singură
lovitură, a fost ștearsă vechea limbă germană administrativă și de circulație a orașului Bistrița”; A.N.B-N., fond Gustav
Zikeli, d. 5, p. 49. Realitățile de atunci contraziceau însă unele din cele susținute de Zikeli. Menționăm doar faptul că până
în anul 1924, protocoalele ședințelor consiliului orășenesc au fost scrise numai în limba germană, în anul 1924-1925, bilingv,
română și germană și abia începând cu anul 1926, numai în limba română; Idem, fond Primăria orașului Bistrița, protocoale de
ședință a comunității orășenești, reg. inv. nr. 64-74 (1919-1926).
13 Vezi Adrian Onofreiu, „Petiționarism năsăudean. Memoriul din 1919 referitor la noua organizare administrativă”, în
„ASTRA Năsăudeană”, serie nouă, anul I (VIII), nr. 2 (28), decembrie 2013, pp. 72-78.
14 Opinia era validată de reprezentanții confesiunilor religioase, protopopii greco-catolic Dionisie Vaida, ortodox, Grigore
Pletosu și preotul evanghelic al Bistriței, Dr. Kisch; A.N.B-N, fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 5960.
15 Vezi pe larg la Adrian Onofreiu, „Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921”, în „Anuarul Arhivelor
Mureșene”, serie nouă, nr. II (VI), Târgu-Mureș, 2013, pp. 185-214.
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Opiniile factorilor de decizie, a intelectualilor și altor reprezentanți din județul Bistrița-Năsăud creionau din
nou aceeași poziționare teritorial-administrativă ca și în 1919, având la bază criteriul etnic.
În timp ce românii susțineau alcătuirea unei structuri administrative proprii, care să-i cuprindă din toate
zonele unde erau covârșitor majoritari16, sașii persistau în ideea de a conserva starea de privilegiați de-a lungul
istoriei, prin statutul lor de locuitori pe „pământul regesc”.
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 integrării în caderele noului stat român, poziția administrației orașului Bistrița exprima dorința de a conserva autoguvernarea la nivelul comunității locale17 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.
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, Bistrița18 și Năsăud19. 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.
Dacă în plan administrativ județul conturat s-a concretizat în anul 1925, cu denumirea de Năsăud și reședința
la Bistrița – ca o modalitate de a „mulțumi” atât pe sași, cât și pe români - în configurația teritorială aproximativă
16 Vezi argumentele pentru zona Văii Someșului, la Adrian Onofreiu, „Un proiect de regionalizare administrativă din anul

1921. Cazul plasei Rodna”, în „Cetatea Rodnei”, Editor: Muzeul Etnografic și al Mineritului-Rodna, anul XI; nr. 22, aprilie
2014, pp. 5-9.
17 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.
18 Sinteza Comitetului Executiv Săsesc al orașului Bistrița preciza la data de 10 martie 1921: „ca capitala (sic!) judeţului ar
fi să se ieie în prevedere Bistriţa, ca centru de comunicaţiune industrial şi cultural, care totodată, este sediul autorităţilor
militare şi dispune de localităţile de serviciu necesare şi de locuinţă a funcţionarilor, care Năsăudului îi lipsesc. Afară
de aceea, gravitează cea mai mare parte a judeţului aceasta (plasa Beşineu, Iad, Beclean, Ormeniş şi Teaca) spre Bistriţa.
Pe baza celor mai sus expuse, daţi-ne voie să facem propunerea ca noul comitat Bistriţa-Năsăud să primească gravitala
veche; A.N.B.-N., fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, d. 172/1921, f. 78-79. La 14 martie 1921 același organism revenea
cu precizări conform cărora „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, cu
considerare la înțelesul hotărârilor din Alba-Iulia, care recunosc diferitelor națiuni dreptul autoadministrării (s.n.); Ibidem, f. 76.
19 Pentru proiectatul județ Maramureș-Năsăud, capitala se dorea – în propunerea din 16 martie 1921, la Năsăud, motivat
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”; din punct de vedere strategic-militar: „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”; Ibidem, f. 85-86.
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celei propuse în anul 1921, fără a include și Maramureșul, a rămas la fel de prezentă și manifestă tendința de clivaj între cele două etnii dominante în localitatea reședință a județului.
S-a datorat acest fapt unei situații aparte, care nu a vrut sau, nu a putut, să țină cont de mecanismele puse în
mișcare o dată cu unirea din anul 1918.
Pe de o parte, actului de la 1 Decembrie 1918 i-a urmat aici un proces interesant de „omogenizare” naturală.
„Fixat” în poziție secundară față de Bistrița, Năsăudul a fost „trădat” în primul rând, de o adevărată falangă de
intelectuali, crescuți și educați în cadrul gimnaziului de aici20. Ei au migrat și s-au stabilit în localitatea reședință
a județului, „umplând” în primul rând posturile în administrație, justiție, finanțe, bănci, învățământ. La fel de
adevărat a fost și faptul că au venit aici, mânați de interese mercantile sau pur și simplu, din obligații contractuale
ale serviciului, numeroși români de peste munți.
Fenomenul s-a manifestat cu precădere în cadrul corpului subofițerilor și al ofițerilor din armată, poliție, jandarmerie, al funcționarilor din justiție, ca și al unora din demnitarii de la nivelul structurilor administrative. La fel
de real a fost și ascendentul confesional asigurat de cei din urmă, care a postat într-un alt statut religia ortodoxă,
majoritară pentru aceștia. A rezultat un proces lent dar continuu de „românizare”, firesc dacă ne raportăm la faptul că Bistrița era parte a Regatului României21. Dar, pe lângă prezența numerică masivă a românilor în oraș, aceștia aduc și argumente ale organizării vieții lor de zi cu zi. Apar astfel reuniuni ale meseriașilor, de înmormântare,
de cântări, ale femeilor, asociații profesionale (Cercul Cultural) sau culturale (ASTRA). Se editează ziare („Gazeta
Bistriței”–1920-1934, „Săptămâna”– 1928-1940, „Năzuința – 1938-1940), se joacă piese de teatru românești, au loc
evenimente culturale la care participă nume de rezonanță ale culturii (George Enescu), se organizează conferințe
susținute de prestigioși intelectuali, în special de la Universitatea din Cluj, se deschid farmacii22, cinematografe23,
crâșme, restaurante, ateliere meșteșugărești, țăranii de pe Bârgău, de După Târg sau Valea Someșului devin o
prezență constantă și căutată în târgurile de țară sau săptămânale, recruții sporesc numărul unităților militare din
garnizoană, instituții specifice, ca Regna, dezvoltă o frumoasă activitate, atât pe terenul exploatării pădurilor, cât
și al mecenatului cultural, asociațiile profesionale sau religioase își diversifică activitatea (Reuniunea „Mariana”
a învățătorilor greco-catolici, „Asociația Generală a Românilor Uniți”), se deschide primul liceu românesc24, se
ridică pe soclu statuia „bardului deșteptării naționale”25.
Peste tot, un puternic ferment al implicării românilor în viața cotidiană a cetății, altă dată, puternic bastion al
subjugării și apăsării economice, confesionale și naționale a acestora. Toate cele mai sus amintite au fixat direc-

20 Procesul a demarat o dată cu arondarea administrativă din 1876, când a fost creat comitatul împreunat Bistrița-Năsăud (s.n.).
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A urmat o perioadă în care, chiar și nucleul de intelectuali implicați în redobândirea drepturilor de proprietate din timpul
confiniului militar a fost necesitat să-și mute centrul în reședința noului comitat, orașul Bistrița. Aceasta, pentru a putea fi
parteneri credibili în „dialogul” cu autoritățile locale și prin acestea, cu cele centrale, de la Budapesta. De asemenea, noile
generații formate după 1848, având ca sursă de trai profesii liberale (avocați, medici) sau funcționari în administrație, ca și
o pătură înstărită de țărani și meșteșugari, s--au simțit atrase și mai ușor de a se realiza profesional într-un „centru”, decât
în „periferia” care rămăsese Năsăudul. Vezi ca ilustrare a fenomenului, Petiții din granița năsăudeană în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Contribuții documentare, volum îngrijit de Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Ed. Eikon, Cluj-Napoca,
2012.
Ilustrative în acest sens sunt datele din 1920: populație, total: 12.346, din care 3.716 români, 5.163 germani, 1.302 unguri,
2.018 evrei, alții, 12.346; Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 116/1926, f. 3, comparativ cu cele ale recensământului general
din 1930, care definea următoarea structură etnică – în ordinea ponderii numerice-a populației orașului: total populație:
14.128, din care: 5.666 români, 4.461 germani, 2.177 evrei, 1.363 unguri, 146 ruși, 38 ruteni, 11 sârbi, 38 bulgari, 21 cehi, 8
poloni, 6 greci, 8 armeni, 6 turci, 31 țigani, alții, 4; Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930. Volumul
II: neam, limbă maternă, religie, publicat de Dr. Sabin Manuilă, Tipărit la „Monitorul Oficial”, Imprimeria Națională,
București, 1938, pp. 304-305.
„Singura farmacie românească din Bistrița”. Articolul făcea apel la intelectuali și autorități pentru sprijinirea inițiativei lui
Leon Bancu, precizând că astfel „ne-am da un testimoniu de conștiință națională (s.n.); „Gazeta Bistriții”, Bistrița, nr. 16,
25 iunie 1921, p. 2. Vezi cererea adresată prefecturii în acest sens, la A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d.
134/1920.
„Gazeta Bistriții”, nr. 24, 15 decembrie 1925, p. 7.
„Serbarea inaugurării liceului de stat „Alexandru Odobescu” din Bistrița”, la data de 13 aprilie 1924, în „Gazeta Bistriții”,
Bistrița, nr. 8, 15 aprilie 1924, p. 2.
Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, „Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară”, în „Revista
Bistriței”, Bistrița, XXVII, 2013, pp. 239-266. Vezi și „fermentul” emulației de după 1918 sub formă publicitară în presa
locală la Cornel Crăciun, „Viața culturală și reclama la Bistrița – considerații pentru perioada interbelică”, în Ibidem, VII,
1993, pp. 247-262.
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țiile de dezvoltare și traiectul parcurs de societatea bistrițeană în deceniile interbelice26. Imaginea care apare ar
părea una idilică, în care românii ajunseseră și aici, să domine numeric și prin aceasta, în toate sferele societății,
publice sau private. Realitatea însă nu a fost conformă cu această imagine. Divergențele și fricțiunile dintre români și sași s-au manifestat constant, mai ales la nivelul administrației locale. Aici, cantonată într-un exclusivism
revolut, conducerea săsească a primăriei orășenești a căutat prin toate mijloacele și pe toate căile că limiteze accesul românilor la luarea deciziilor, ca și în funcțiile publice, începând cu cea din capul administrației, primarul.
Retranșați în exclusivismul secolelor de dominație și organizare autarhică, sașii au refuzat constant românilor
dreptul de a participa la elaborarea și aplicarea în practică a deciziilor care-i priveau și pe aceștia din urmă27. De
la exclusivismul funcțiilor eligibile sau de execuție, până la acela al mărunților funcționari de la oficiile subordonate primăriei, sașii au perpetuat în primii ani de după război o atitudine intransigentă față de români. Nu era
suficient că denumirea străzilor și a firmelor era bilingvă – de regulă, trilingvă - la aceasta se adăugau șicanele
față de cei care se adresau cu diverse solicitări reprezentanței locale sau funcționarilor din administrație.
Reacția românilor a fost promptă și constantă în timp. S-au organizat la nivel de reprezentare, au solicitat
drepturi proporționale cu ponderea numerică și tendințele generale ale evoluției societății românești.
O primă „breșă” în blocul monolitic al organizării reprezentanței orășenești a avut loc în anul 1923. La data
de 7 noiembrie 1923 s-a constituit la nivelul primăriei Comisia Consultativă, în care se regăseau reprezentanți ai
românilor: Dumitru Budușan, proprietar, George Curteanu, director de bancă, Dr. Dionisiu Login, avocat; Dr.
Vasile Pahone, avocat; Grigore Pletosu, protopop ortodox, Dionisie Vaida, protopop gr-cat, George Matheiu,
proprietar tipografie, Emil Domide, director de liceu, Dr. Leon Scridon, avocat, Matei Șirlincan, director de bancă; ai sașilor: Carol Csallner, proprietar tipografie, Gustav Csallner, comerciant, Dr. Arthut Connerth, deputat,
Friederich Hofstädter, protopop evanghelic-lutheran, Dr. Gustav Kelp, director de bancă, Gotfried Simbirger, cismar, Wilhelm Wittstock, ceasornicar, Gustav Zikeli, proprietar tipografie, Dr. Victor Gondosch, avocat, Richard
Alberti, director liceu; evrei: Eugen Kerestes, director de bancă, Hermann Brecher, fabricant, Izrael Rachmuth,
președintele comunității izraeliene.
Obiectivele erau acelea de a „da avizul în toate acele chestiuni, care prin Decretul II al Consiliului Dirigent,
art. 8, s-au trecut în atribuțiunile primăriei”. Reținem opiniile românului George Curteanu, care spera că „au să
lucre la ridicarea orașului Bistrița la nivelul ce-l avea în trecut, când în baza contactelor comerciale și industriale
cu Moldova, Bistrița era considerată a treia din cele 7 cetăți a Ardealului (s.n.), a sasului Gustav Kelp, care invoca
„tradiția, ce poporul săsesc are de 400 de ani, și să stăpânească toleranța, pe urma căreia poate urma fericirea orașului și
a statului (s.n.) și a prefectului, care arăta că „poporul român a fost și este tolerant până la exagerare și, aflându-se
aici la el acasă, nu are motive de a nedreptăți pe nimeni (s.n.)28. Premisele au fost favorabile, dar nu au fost confirmate
de desfășurarea ulterioară a faptelor.
26 O caracterizare a acestor fenomene, în desfășurarea lor temporală, în sintezele realizate de autoritățile locale, în prima

încercare monografică interbelică, la Adrian Onofreiu, „Bistrița-încercări monografice după 1918”, în „Revista Bistriței”,
Bistrița, XXV, 2011, pp. 245-257; radiografia situației din anul 1932, Idem, „Contribuții documentare privind situația
județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932”, în Ibidem, XXVII; 2013, pp. 225-238; sinteza economico-socială,
realizată de Agenția Băncii Naționale a României din Bistrița, Idem, „Contribuții documentare privind evoluția județului
Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937”, în Ibidem, XXIII, 2009, pp. 153-188, sau sinteza pentru întreaga perioadă
interbelică, Idem, „Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938”, în Ibidem, XXI/2, 2007,
pp. 145-172.
27 Vezi de exemplu, Virgil Șotropa, „Din trecutul românilor bistrițeni”, în „Revista Bistriții”, nr. 1, 25 decembrie 1924/1
ianuarie 1925, pp. 1-2.
28 „Instalarea Comisiei Consultative pe lângă Primărie”, în Ibidem, nr. 20, 15 noiembrie 1923, p. 1. Am menționat numele
celor care au compus prima comisie consultativă multietnică a orașului, deoarece mulți dintre ei au avut un rol important
în perioada pe care a analizăm. În comunicarea Prefecturii adresată membrilor numiți în comisie se arăta că „această
hotărâre s-a luat pentru a da ocaziune populației să contribuie la bunul mers a administrării averii comunale și la rezolvarea
problemelor mai însemnate, ce interesează direct populația (s.n.). Interesantă a fost și procedura în care a funcționat acest
organism; la vacantarea unui post, din varii motive, era denumit un alt membru din partea prefecturii; A.N.B-N., fond
Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 116/1920, passim. Iar ca propunere pentru viitorul proiect al legii administrative,
Consiliul orașului Bistrița susținea separarea competințelor, astfel încât „consiliului comunal să i se atribuie hotărârea
meritorică definitivă iar delegației permanente sau primarului, activitatea pregătitoare”; Prefectura județului Năsăudnumere de bază, d. 11.905/1926, f. 8 și păstrarea autonomiei comunei, în baza „legii ungare despre dezvoltarea orașelor art.
lege LVIII din 1912, și propunem ca, în conformitate cu legea aceasta (s.n.) să poată hotărî comuna în chestiunile hotărâte sau
de valoare fixată, fără amestecul autorității centrale și numai în chestiunile de importanță mai mare sau de valoare mai
mare, ca aceea fixată de sus, hotărârile comunei să fie aprobate de autoritățile superioare”; Ibidem, ff. 8-9.
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Solicitarea s-a regăsit în prevederea articolului 398 din Legea de unificare administrativă din 14 iunie 1925, în
care se preciza: „Consiliul Superior administrativ va hotărî, când este necesar, ca pentru înlesnirea raporturilor dintre
populație și administrația locală comunală, să se folosească și limba minorității (s.n.)29.
În plan administrativ, primele alegeri comunale organizate după intrarea în vigoare a legii din 1925 au avut
loc în perioada 18-20 februarie 1926.
Anunțate la începutul lunii, de rezultatul lor depindea componența consiliului comunal din Bistrița, care
urma să fie format din 15 consilieri și 5 supleanți30.
Pentru a contracara acțiunea guvernului liberal, reprezentanții partidelor politice de opoziție din Bistrița au
încercat să realizeze un acord în care să fie cuprinși și cei ai minorităților. Aceasta, cu atât mai mult cu cât corpurilor reprezentative comunale și județene, noua lege le încredința „pe timp de 8 ani de zile progresul național,
economic, cultural și moral al comunelor și județelor”31.
De altfel, rezultatul a definit poziția forțelor politice implicate în alegeri. În timp de lista Partidului Național,
susținută de evrei și unguri a obținut 986 de voturi, lista săsească a obținut 1082 voturi, 25 au fost anulate, din
totalul de 2.093 de alegători. A rezultat următoarea componență a consiliului comunal: 12 sași, 3 români, iar
supleanți, 4 sași și un român32. Astfel, s-a definit raportul politic de forțe între români și sași, în cadrul reprezentanței comunale bistrițene.
Legea pentru organizarea administrațiunii locale din 192933 a reglementat modul de alegere și constiuire a
consiliilor comunale. În baza ei, în martie1930 s-au desfășurat alegerile pentru noul consiliu și în orașul Bistrița.
Negocierile pentru evitarea situației din anul 1926 - când românii au suferit în alegerile locale o înfrângere
umilitoare și rușinoasă – au avut ca rezultat următorul acord: „postul de sub-primar român, doi membrii (din trei)
în delegația permanentă și 13 membrii aleși (din 32) în consiliul orășenesc, care, împreună cu cei cinci membrii români de
drept, sunt 18 membrii, deci ne este asigurată majoritatea membrilor în consiliul orașului Bistrița (s.n.)”34.
Scorul electoral a avut o întreită semnificație. Pentru prima dată în istoria seculară a orașului, elementul românesc a ajuns să fie realmente reprezentat în conducerea și gospodăria lui, prin unirea eforturilor intelectualilor și
țăranilor, ca și realizarea unui acord cu minoritățile, evrei, unguri și sași. Iar semnificația zilei de 16 martie 1930
era prezentată de presă, care îndemna ca toți „să se angajeze la o conlucrare armonică spre ridicarea vazei capitalei județului nostru și spre înlesnirea și propășirea intereselor culturale și economice ale tuturor elementelor care
compun populația acestui oraș”35.

29 C. Hamangiu, Codul general al României. Legi noui de unificare, XI-XII, 1922-1926, p. 402. De altfel, în raportul asupra
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constatărilor de la Primăria Bistrița, din luna iunie 1926, inspectorul general administrativ Hugo Starak consemna că
„procesele verbale dresate de consiliul comunal sunt scrise în limba română și germană (s.n.), ca și faptul că „delegația
permanentă nu funcționează, fiind compusă numai din trei membrii, delegați de d-l. primar cu supravegherea
serviciilor”; A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-numere de bază, d. 12.146/1926, f. 1. Iar motivația scrierii bilingve era
consemnată în răspunsul primăriei, adresat prefecturii, în care se arăta că „procesele-verbale ale consiliului comunal sunt
redactate în limba statului și în limba germană conform Legii XLIV/1868 – omițând aplicabilitatea prevederilor din legea
administrativă din 1925 - care s-a menținut și de Consiliul Dirigent, cu Decretul I, art. 3 din 24 ianuarie 1919”; Ibidem, f.
2. De altfel, cu ocazia discuției proiectului noii legi administrative, primul ministru I. C. Brătianu a răspuns „într-un ton
blând” la acuzele deputatului sas Arthur Poloni, care afirma că „în ultimii 15 ani, Românii n-au reținut nimic ca experiență
politică și culturală”, solicitând ca „minorităților trebuie să li se creeze un regim identic ca acel pe care l-au avut sub
Unguri”; „Gazeta Bistriții”, V, nr. 7, 1 aprilie 1925, p. 1.
Ibidem, VI, nr. 3, 1 februarie 1926, p. 1. Vezi și dispoziția prefecturii în această problemă, în Ibidem, p. 3.
Ibidem, nr. 4, 15 februarie 1926, p. 1. Inițiativa nu a avut succes deoarece condiția esențială a sașilor era aceea ca la
tratative să participe reprezentanți din toate partidele politice românești, inclusiv ai Partidului Liberal, aflat la guvernare.
Vezi motivația pe larg a negociatorului din partea partidelor românești, veteranul din administrație, Leon Scridon sen, în
Ibidem, pp. 1-2.
Ibidem, nr. 5, 1 martie 1926, p. 3. Iar concluzia era exprimată în formula: „compatrioții noștri sași trebuie să tragă din
victoria lor aparentă concluzia că conducerea acestui oraș nu mai poate fi altul, un privilegiu rezervat majorității săsești
(s.n.), concluzionând, cu speranța că „la viitoarele alegeri comunale să vedem în orașul nostru depusă o singură listă de
candidare, compusă din reprezentanții tuturor locuitorilor acestui oraș”; Ibidem, p. 1.
Prevederile legii pe larg în C. Hamangiu, Codul general…vol. XVII, 1929, pp. 920-970. Proiectul, expunerea de motive
și dezbaterile pe marginea ei se găsesc în Dezbaterile Adunării Deputaților, în „Monitorul Oficial” nr. 97/22 oct. 1929, pp.
3.675-3.850, nr. 98/23 oct. 1929, pp. 3.874-3.378.
„Gazeta Bistriții”, X, nr. 7, 12 martie 1930, p. 1.
Ibidem, nr. 8, 18 martie 1930, p. 1.
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Rezultatul alegerilor s-a concretizat și în plan practic. La propunerea comisiunii de candidare, au fost aleși
prin vot secret și cu unanimitate, domnii Carol Sanchen, primar; d-l. Dr. M. Mihăilaș, subprimar I; Dr. Erwin Kisch, subprimar II. Delegația permanentă era formată din Dr. Leon Scridon sen., Dr. Ernst Ihl, Dr. Leon Bârsan, iar
ca membrii supleanți, Al. Sziberth și Izrael Rachmuth. Comisia de verificarea fost alcătuită din Macedon Linul,
Dr. W. Budaker, Dr. Simeon Sbârcea, Dr. Maroscher și I. Rachmuth36.
A trebuit să mai treacă 4 ani până când, profitând de oportunitatea oferită de modificarea unui articol din
legea de organizare a administrației locale37, Ministerul de Interne a numit o Comisie Interimară a orașului Bistrița,
având ca președinte/primar pe avocatul Corneliu Mureșan. Procesul-verbal încheiat de prefectul județului Năsăud consemna, în data de 31 martie 1934, cu ocazia instalării noii comisii interimare, această realitate38.
Dacă în plan politic39 traiectul sinuos al evoluției României interbelice a avut ca rezultat accederea la prima
funcție administrativă în conducerea orașului a unui român, mult mai complicate au fost realitățile din planurile
economic și administrativ.
Și aici au interferat interesele celor două grupuri etnice, sașii și românii. Dacă primii reclamau o dezvoltare
ascendentă din punct de vedere arhitectural și urbanistic, cei din urmă doreau să acceadă și ei, fie la luarea deciziilor, fie la îmbunătățirea situație lor, mereu apăsătoare, de-a lungul timpului.
Sașii invocau preocupările lor pentru lucrări de modernizare a infrastructurii edilitar-gospodărești40, ca și cele
de întocmire a unor planuri de dezvoltare urbanistică și de sistematizare a orașului. Între cele din urmă, putem
aminti că încă în anul 1888 inginerul Michael Könyves-Toth a elaborat un plan general de sistematizare, aprobat
de congregația comitatensă în 1897. Planul prevedea în special introducerea canalizării, a apaductului și regularea străzilor din perimetrul central al orașului, din zona bisericii evanghelice și piața centrală a orașului. Planul,
reluat și actualizat, a fost adoptat ca program de măsuri de reprezentanța comunală la 30 iulie 1912. După 1918,
adaptat din nou, a fost asumat în adunarea generală a reprezentanților județului din 18 martie 1921 și confirmat
de Consiliul Superior Tehnic de la București la data de 25 noiembrie 1924. El a fost revăzut în anul 193041.

36 Sinteza și mesajul românilor au fost prezentate de proaspătul vice-primar ales, Mihai Mihăilaș, care arăta că „domnia
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sa vine la conducerea primăriei din dorința de a se stabili armonia vecinică și buna înțelegere între toate naționalitățile
acestui oraș, aducând cu sine toată priceperea și dorul de muncă în interesul tuturor cetățenilor”; Ibidem, nr. 10, 19 aprilie
1930, pp. 5-6.
Modificarea s-a făcut prin „Legea pentru modificarea unor dispozițiuni din Legea de organizare a administrației locale și
din Legea de organizare a administrațiunii Municipiului București” din 15 iulie 1931, care a prevăzut dizolvarea consiliilor
sau delegațiilor instituțiilor administrative - inclusiv a consiliilor comunelor urbane - și instituirea comisiilor interimare,
numite prin decizia Ministerului de Interne, la nivelul tuturor structurilor administrative; C. Hamangiu, Codul general….
vol. XIX, 1939, pp. 587-590. Urmarea a fost că în anul 1932 consiliul comunal a fost dizolvat și înlocuit cu o Comisie
Interimară. Au fost numiți în comisie, C. Sanchen, președinte; Dr. Leon Scridon sen., E. Ihl, Dr. M. Mihăilaș, Dr. Simion
Sbârcea, Dr. D. Login și R. Knall, membri; „Săptămâna”, V, nr. 196, 26 martie 1932, p. 2.
După ce preciza că anterioara comisie interimară, numită cu decizia Ministrului de Interne nr. 6.089 din 29 martie 1934 a
fost dizolvată, prefectul comunica că a fost numită o nouă Comisiune Interimară, cu „decisiunea Ministerului de Interne
nr. 10.666 din 30 mai 1934”. Componența ei era următoarea: Dr. Cornel Mureșan, președinte; Dr. Dionisiu Login; Dr.
Teodor Ferezan; Protopop Victor Mureșan; profesor Toma Grigore; primpretor pensionar Rus Ionică; pensionar Dumitru
Rebrean; Iuliu Grama; Mitru Cigu. Toți au depus și următorul jurământ de credință: „Jur credință M.S. Regelui Carol al
II-lea, Jur să respect constituțiunea și legile Țării, Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și conștiințiozitate funcțiunea ce-mi este
încredințată și să păstrez secretele serviciului. Așa să-mi ajute Dumnezeu”. A.N.B-N., fond Primăria orașului Bistrița, d. 11/
III/1934, nr. 5.126/31 mai 1934, f. 4.
Vezi și evoluția la nivelul țării, reflectată în rezultatul alegerilor parlamentare, potrivit cărora, alianța blocului etnic
maghiaro-german a arătat până în 1927 „forța electorală a minorităților principale din Transilvania”, ca după această dată,
să se constate o diminuare a importanței acestuia, urmare a „consolidării elementului etnic românesc” în județele de aici,
printre care și Năsăud; apud. Marcel Ivan, Evoluția partidelor noastre politice 1919-1932, Ed. și tiparul Krafft&Drotleff s.a
Sibiu, 1933, pp. 24-25.
Recunoscute de altfel, cu obiectivitate de presa românească. Consemnând decesul fostului primar sas al orașului Francisc
Schreiber (1907-1919) erau reținute realizările acestuia - un funcționar care „în chestiunile administrative, financiare
și economice ale orașului, avea concepții largi” – rezumate în formula „el ne-a dat apa și lumina la Bistrița”; „Gazeta
Bistriții”, VII, nr. 21, 24 septembrie 1927, p. 3.
Otto Dahinten, op. cit, pp. 152-153. Vezi și Corneliu Gaiu, „Reglementări urbanistice la Bistrița până la cel de al doilea
război mondial”, în Sașii transilvăneni între statornice și dezrădăcinare, volum editat de Corneliu Gaiu, Valentin Orga, Ed.
Accent, Bistrița, 2006, pp. 100-116.
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De altfel, încă din anul 1928, Serviciul Edil a întocmit un „program de edificare al orașului Bistrița” pentru
perioada 1 martie 1928-1 martie 1936. Direcțiile principale vizau pavarea – pe străzile cele mai frecventate, cu calupuri de bazalt, pe fundament de beton roșu, respectiv, macadm, și trotuarele cu plate de beton, iar pe străzile
laterale și ale suburbiilor, cu macadm și trotuarele, cu prundiș cilindrat; erau vizate în principal străzile care converg în piața centrală; canalizarea, prin înlocuirea țevilor de fier și introducerea contoarelor de apă; crearea băilor
publice; regularizarea țărmului râului Bistrița; modernizarea și extinderea uzinei electrice; modernizarea și înzestrarea tehnică a abatorului; schimbarea podurilor mici de lemn cu altele, din fier; regularizarea străzilor. La punctul 9,
deși se punea problema mutării târgului de vite, s-a stabilit că procedura era extrem de costisitoare și putea diminua eforturile pentru realizarea primelor opt obiective, de aceea, nu a fost asumat în planul general42. Primele
lucrări au început în același an, cu realizări modeste spațial, de pavare a străzilor și de construire a trotuarelor43.
Problema regândirii urbanistice a zonei centrale orășenești, cu interes major pentru piața centrală și străzile
convergente în aceasta a continuat să reprezinte un punct principal, atât în lucrările reprezentanței comunale44
și a serviciilor primăriei, cât și în dezbaterea publică. Se intersectau aici interese divergente, pe de o parte, ale
autorităților, care doreau rezolvarea aspectelor legate de lipsa pavajului și activitatea comercianților, mai ales în
zilele de târg, pe de altă parte, a celor care își desfășurau activitățile cotidiene în această zonă, cât și ale clienților
propriu-ziși ai acestora. Și aceasta, fără barieră etnică, dar cu implicarea preponderentă în aceste activități a evreilor și sașilor.
Românii, atât cei care se „acomodaseră” ca locuitori ai urbei, cât și cei „megieși”, din suburbii, reclamau o mai
dreaptă distribuire a spațiilor comerciale și meșteșugărești și o regândire a acestora, pentru a le facilita accesul
sau desfacerea produselor specifice, rezultate din activități agricole, forestiere sau de transport.
Pe de altă parte, se manifesta încă puternic sentimentul de protejare a patrimoniului imobiliar din partea sașilor. Simboluri ca biserica evanghelică, ansamblul Sugălete, clădirile din zona pieței centrale reprezentau tradiția și
trecutul, asaltate tot mai mult de modernizare.
Agenți ai acestui din urmă fenomen erau atât ceilalți locuitori ai orașului, cât și pleiada de funcționari orășenești, județenei, ai diferitelor instituții deconcentrate, pătrunși aici din varii zone ale României întregite. Ei nu
erau atât de legați de un trecut care nu le aparținea și pe care îl considerau revolut. În schimb, clamau reprezentare numeric proporțională în luarea deciziilor și deschiderea și pentru ei a „porților orașului”.
Melanjul etnic și al intereselor, ca și dorința de accedere la mijloacele și căile de luare și aplicare a deciziilor au
determinat intensificarea acțiunilor celor interesați.
Pe de o parte, românii ajunși factor de decizie la nivelul primăriei începând cu 30 mai 1934, au inițiat o serie
de măsuri, calate pe ideea tot mai prezentă și aici, aceea de „românizare”. Acest curent era definit de presă prin
aceea că „am pierdut aproape 20 de ani, de la Unire încoace, fără să întreprindem nimic serios în această direcție, acaparați
de gâlcevele, de mărunțișurile, de succesele efemere de partid, și scăpând astfel de sub obiectiv problema capitală a existenței
și afirmării noastre ca popor dominant”45.
În șirul acestora s-a înscris o primă solicitare, încă din anul 1929 „referitor la mutarea pieței de scânduri și a
gunoiului, din Suburbiul de Sus în Târgul de vite”. În argumentarea deciziei, șeful poliției locale invoca interesul
orășenilor, atât din punct de vedere al salubrității publice, cât și din punct de vedere estetic și al liniștii publice.
„Bârgăuanul care vine cu scânduri la oraș spre vânzare, s-ar bucura foarte mult – preciza șeful poliției - dacă i

42 Planul a fost adoptat în ședința Delegației Permanente – alcătuită din Carol Sanchen, președinte, primar, Albert Hann,

prim-notar, secretar, Vasile Pahone, Albert Zintz și Gustav Kelp, membrii - din 10 februarie 1928, la, punctul 5 al ordinii de
zi; A.N.B-N., fond Primăria orașului Bistrița, protocoale de ședință, reg. inv. nr. 83, ff. 60-62; vezi și „Săptămâna”, Bistrița, I,
nr. 14, 30 iunie 1928, pp. 2-3.
43 Vezi realizările pentru perioada 1928-1930 prezentate în rapoartele Serviciului Edil al orașului; Ibidem, d. 1/1931, passim,
ca și cele cuprinse în raportul general al județului, înaintat de prefect Ministerului de Interne, la Adrian Onofreiu,
„Contribuții documentare privind situația județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932”, în „Revista Bistriței”,
XXVII, 2013, pp. 239-266.
44 În ședința a II-a a Consiliului comunal din 22 mai 1930, s-a ales o comisie prezidată de primarul Carol Sanchen,
„constătătoare din membrii comisiunii financiare întregită cu încă 4 membrii designați de consiliu”, care avea îndatorirea
de a studia în amănunt „trebuințele și nevoile mai urgente ale orașului între care se numără în prima linie, pavarea orașului”;
„Gazeta Bistriții, X, nr. 13-14, 27 mai 1930, p. 3.
45 Iar soluția era aceea de „a se crea în Ardeal și în toate noile provincii o viață economică românească în toată plenitudinea,
prin înjghebarea unor instituții economice proprii și prin pătrunderea efectivă a elementului românesc pregătit, în
industrie și comerț”; „Săptămâna”, IX, nr. 294, duminică, 26 aprilie 1936, p. 1.
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s-ar acorda dreptul să meargă imediat de la intrarea lui în oraș spre târgul de vite, având drumul mai liber, fiind
distanța cu mult mai mică decât până la piața actuală și având totodată un teren cu mult mai larg, nu este expus
ca să fie scris și raportat și în urmă, pedepsit de poliție, că n-a ținut la dreapta drumului, ba, că a făcut scandal,
sau a lăsat căruța singură în fața cârciumei”46.
Același personaj a revenit cu o nouă propunere, motivată de reclamațiile vânzătorilor din piață, că sunt alungați de pe locurile lor vechi, de către alți vânzători. Aceleași stare de fapt se repeta și la târgurile mari de țară.
Pentru a reglementa situația, el solicita să se facă un regulament pentru fixarea locurilor a diferitelor mărfuri în
felul arătat mai sus și „să se încredințeze cu supravegherea un domn de la primărie, ajutat, respectiv cu concursul
poliției, sau dacă nu s-ar putea, să fim noi încredințați cu aducerea la îndeplinire al acestui regulament”.
Concomitent, era necesar să fie fixate locurile pentru aranjarea și expunerea mărfurilor, numai în străzile
destul de largi, pentru a nu împiedica circulația pietonilor sau a vehiculelor. Propunerile concrete ne introduc în
viziunea de atunci a responsabilului poliției locale. Ele fixau anumite locații pentru diverse sortimente de „articole” oferite spre vânzare.
Astfel, piața de zarzavaturi trebuia organizată numai în strada Lemnelor/Liviu Rebreanu, pe ambele părți, de
la un capăt la celălalt; piața „de bucate, rogojini, corfe, ciubere, trăsuri noi, roți etc.”, în strada Suburbiul de Jos,
pe ambele părți.
Tarabele/șatrele cu mărfuri, ca opinci, cizme, ghete, opinci de cauciuc etc., erau plasate „Subgălete”, în Piața
Regele Ferdinand/Piața Centrală, orientate spre biserică. În fața acestora, cu spatele la biserică, tarabele cu manufacturi, bomboane, turte, lână etc. Cei care vindeau aperitive, cârnați, carne de porc, cu frontul spre prăvălia
deținută de Maroscher, aflată tot în piața Regele Ferdinand. Pentru fructe, ca struguri, lebenițe, mere, pere etc.,
trebuia destinată tot o stradă largă, care nu era frecventată, pentru praf și gunoi etc. Și propunere se încheia prin
cerința ca și la târgurile mari de țară, să fie reglementate locurile unde urmau să fie așezați străinii cu diferite
mărfuri, cei din județ și cei din oraș47.
Deci, cu mulți ani înainte de momentul instituirii primei Comisii Interimare conduse de un român, problemele edilitare și de dezvoltare urbanistică a orașului preocupau populația acestuia, indiferent de etnie.
Deciziile luate de noul organism - instituit, e adevărat, și nu rezultat al voinței liber exprimate a locuitorilor
orașului – începând cu luna iunie 1934 au început prin a hotărî respectarea legalității inscripționării plăcuțelor cu
denumirea străzilor. Decizia a fost consemnată în hotărârea Comisiei Interimare nr. 32 din 6 iunie 1934, în care,
după ce se arăta baza legală, „Prefectura județului Năsăud, Serviciul Administrativ, sub nr. 9.419/1934 a constat
că hotărârea Comisiei Interimare nr. 3.899/1934, luată în ședința din 3 mai, privitor la întocmirea tăblițelor cu
numirea străzilor în două limbi este contrară ordinului Directoratului Ministerial Cluj, nr. 7.954/1931, care a dispus
în mod categoric că acestea nu pot fi întocmite decât într-o singură limbă, și anume, cea a statului (s.n.)”, s-a decis ca
„tăblițele pentru numirea străzilor se vor procura în viitor numai într-o singură limbă, aceea a statului, iar cele
existente se vor revizui în acest sens, conform posibilităților bugetare48.
Următoarea decizie a fost cea referitoare la mutarea locului de desfășurare a pieței și târgului săptămânal din
zona pieței centrale în noua locație din Piața Decebal. Potrivit hotărârii nr. 35 consemnată în procesul-verbal al
Comisiei Interimare din 13 iunie 1934 s-a decis ca: „1. Să fie mutat târgul de zarzavaturi, găini etc., de la Piața
Regele Ferdinand49, Piața Voievodul Mihail50 și str. Regele Carol I51, pe partea pavată a fostului târg de vite. 2. Să
fie mutat târgul de scânduri și de lemne de foc de la Piața înaintea Cazărmii Vânătorilor, respectiv Piața Poarta

46 Ibidem, II, nr. 34, sâmbătă, 17 august 1929, p. 3.
47 Concluzia și în același timp, speranța, era că în acest fel „nu se va mai aglomera publicul și va fi parcursul mai liber atât pe
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șoseaua națională, cât și pe trotuar, va fi mai mulțumit fiecare vânzător, știindu-i-se locul lui. Orașul nu va avea aspectul
ca „Constantinopolul” (sic!), cu un cuvânt, va fi o regulă”; Ibidem.
Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond Primăria orașului Bistrița, registre protocoale de ședințe, reg.
inv. nr. 82, f. 131. De altfel, măsura, prin impunerea unor nume și denumiri străine de tradiția și trecutul orașului, a dus la
concluzia că „La cele 132 de denumiri de străzi, după numele unor personalități românești, nu s-a pus problema dacă au
avut vreo legătură cu orașul. Și totuși, a fost o mare dificultate pentru a găsi atât de multe nume, cu toate că, comisia și-a
procurat pentru consultare tot felul de surse, cărți și informații istorice. În final, au apelat și la persoane care erau în viață,
ceea ce, ca urmare a schimbărilor politice, a dat naștere la o situație delicată”; apud. Otto Dahinten, op.cit., p. 188.
Denumire din perioada 1934-1945. Azi Piața Centrală.
Denumire din perioada 1935-1945. Azi Piața Mică/Piețișor.
Denumire din perioada 1945-1950. Azi Piața Centrală.
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Rodnei52, pe partea vestică nepavată, lângă economia orașului. 3. Să fie mutat târgul de fân de la partea pavată pe
partea nepavată, în dosul fabricii de sobe53. 4. Să fie mutat locul pentru staționarea căruțelor țărănești de la piață
în dosul Palatului Administrativ54, pe locul unde se află acum târgul pentru lemne de foc. 5. Să fie pregătită Piața
Poarta Rodnei prin pavajări conform posibilităților bugetare pentru a staționa căruțele țărănești”55.
Decizia care a declanșat varii forme de protest din partea comunității săsești – fie la nivel administrativ, prin
memorii și interpelări, fie, violent – a fost cea de sub nr. 98, consemnată în procesul-verbal din 27 iunie 1934.
După ce invoca raportul nr. 5.886/1934 al arhivarului orașului, în sensul căruia primăria orașului nu se găsea în
nici un fel de raport juridic cu școala de fete ev-luth., care deținea o parte din localul proprietatea comunei, hotărârea Comisiei Interimare, luată cu unanimitate de voturi „evacuarea imediată a localului, care se găsește în folosința Gimnaziului de fete ev-luth., cu atât mai vârtos, că direcțiunea școlii de fete, deși citată în regulă la primărie
pentru a da relațiuni de urgență, până azi nu s-a prezentat”56.
Împotriva acestor decizii au protestat reprezentanți ai sașilor, persoane juridice sau fizice: împotriva lucrărilor
de amenajare a parcului din jurul bisericii evanghelice57, în data de 14 august, chiar parohia evanghelică58 sau
dr. H. Wolff și consoții59; împotriva mutării târgului săptămânal în târgul de vite din Piața Decebal, la data de 5
septembrie 1934, reuniunea agricolă cercuală din Bistrița „privitoare la mutarea târgurilor săptămânale pe Piața
Decebal, motivând plângerea cu aceea că, această piață este prea departe de la centrul orașului și corespunde
recerințelor practice și igienice”60; din nou, biserica evanghelică, la 27 septembrie 193461.
Erau toate aceste forme de protest dovezi ale frământărilor interne din societatea săsească, care căuta să-și
conserve cât mai mult pozițiile din trecut, ca și expresia unei atitudini de izolaționism etnic constant și continuu
după 191862.

52 Aproximativ zona de azi a Pieții Unirii, cuprinzând biserica de la Coroana/fostă greco-catolică, prefectura și hotelul
53
54
55
56

57

58

59

60
61
62

Coroana de Aur.
Actualul ansamblu de locuințe de pe str. Crinilor.
Actualul ansamblu de locuințe din Piața Morii.
Ibidem, f. 133.
Ibidem, f. 148. Decizia a fost pusă în aplicare la data de 18 septembrie 1934, când, potrivit plângerii Oficiului parohial
evanghelic „s-a prezentat d-l .președinte al Comisiei Interimară a orașului Bistrița însoțit de organele de poliție” și au
evacuat clădirea „cu călcare de drept și cu forța”; Idem, fond Arthur Connerth, d. 56, f. 138.
Lucrări de pavare și înfrumusețare a piețelor Regele Ferdinand și Unirii, adjudecate în mod definitiv la data de 19
septembrie 1934, antreprenorilor Petrișor Nicolae și Arcălean Mitru cu reducere de 19,5% a prețurilor devizului, adică cu
suma totală de lei 374.222; Idem, fond Primăria orașului Bistrița, registre protocoale de ședințe, reg. inv. nr. 82, f. 231.
Ibidem, f. 187. Contestația primăriei arăta că lucrările edilitare, inclusiv mutarea târgului săptămânal, „este luată cu scopul
de a transforma orașul, care actualmente păstrează un caracter medieval de murdărie și infecție, și de a ridica nivelul
estetic, și mai ales sanitar” - Idem, fond Arthur Connerth, d. 56, f.120 – și cimitirul din jurul bisericii „nu mai are nici un fel
de urme vizibile” iar porțiunea de teren pe care acesta s-a aflat, „a trecut în proprietatea definitivă a orașului Bistrița…
drept pentru care nu poate fi îngrădit din simplă considerație istorică”; Ibidem, f. 121.
Idem, fond Primăria orașului Bistrița, registre protocoale de ședințe, reg. inv. nr. 82, f. 189. Față de aceasta, contestația
primăriei sublinia faptul că „de la instalarea primei comisiuni interimare pur românească în acest oraș, toate hotărârile
de interes public și național aduse de această comisiune sunt intenționat și de rea credință apelate din partea cetățenilor
sași, din simplul motiv, că comisia (sic!) are o atitudine românească, promovând interesele noastre naționale atât de
neglijate” și apoi, atitudinea de rea credință a acestora, care considerau că „ar fi numai o corporație cu caracter provizoriu,
fără dreptul de a face acte de dispoziție privitoare la averea orașului”, ceea ce nu era corect, deoarece lucrările edilitare
nu se încadrau în acea categorie, care viza numai actele de vânzare-cumpărare sau schimburi de bunuri imobile; Idem,
fond Arthur Connerth, d. 56, f. 119. Ambele documente încheiau cu ideea că motivele de contestare a sașilor erau acelea
ale „șovinismului și al urii neîmpăcate ce sașii ne manifestă nouă, Românilor, fie în numele propriu, fie îndemnând pe
connaționalii lor”; Ibidem, ff. 120-121.
Ibidem, f. 212.
Ibidem, f. 237.
De altfel, Gustav Zikeli menționează preocupările comunității săsești pentru economisirea resurselor proprii, inclusiv
atunci când s-a pus problema conservării clădirii școlii de fete din piața centrală, de lângă biserica evanghelică; ideea era
de a păstra clădirea – chiar în stare avansată de degradare și cu un statut juridic incert – și de a construi o nouă clădire
pentru o școală elementară. La fel, memorialistul reținea și dispariția clădirii în discuție din „Marktplatz” ca urmare a
demolării ei în anul 1934 și transformarea spațiului astfel rezultat într-un parc; Idem, fond Gustav Zikeli, d. 5, p. 61. Iar un
alt reprezentant al consemnării trecutului sașilor consemna faptul că „vremurile tulburi pentru populația săsească au venit
abia în anul 1934, când administrația existentă atunci a fost dizolvată și înlocuită abrupt cu așa numita comisie interimară,
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De aceea, nu a fost un fapt întâmplător conflictul violent din data de 25 iunie 1934, de la primărie. S-au confruntat atunci, pe de o parte, reprezentanții comercianților și meseriașilor, sași, evrei, unguri și români, pe de o
parte, iar pe de altă parte, capul administrației orășenești, primarul român, Cornel Mureșan63.
Urmările au fost oarecum previzibile. Pe de o parte, au continuat protestele – doar în planul memoriilor și
interpelărilor - din partea sașilor, care reclamau stoparea acțiunii distructive, în opinia lor, asupra simbolurilor
trecutului lor secular.
Pe de altă parte, administrația – prin Comisia Interimară, condusă de primul președinte/primar român, Cornel
Mureșan - a continuat opera de dezvoltare urbanistică a orașului, într-o viziune, din perspectiva ei, modernă și în
acord cu cerințele noilor condiții, de după unirea din 1918.
Cazul analizat ne oferă o altfel de imagine a ceea ce a fost societatea bistrițeană interbelică. Deși nu a depășit –
cu puține exemple - cadrele confruntării de idei și al disputei pe tren administrativ, el ne oferă un prilej de rememorare a ceea ce a fost, așa cum a fost, pentru a nu cădea în capcana repetabilității în contemporaneitate.
Fie și numai datorită cultivării unei atitudini defetiste, de a determina asumarea de către români – majoritari
în procente absolute azi - a unui trecut, de care nu sunt vinovați și a cărui simbolistică încearcă să obnubileze tot
ce s-a acumulat de-a lungul evoluției în cadrele statului național unitar român.

Nationalismus und ethnische Zugehörigkeit in Bistritz während der Zwischenkriegszeit
(Zussamenfasung)
Im Kontext der Integration Siebenbürgens in den rumänischen Einheitsstaat nach 1918, fand eine Neupositionierung der Haltung seitens der
Hauptgruppen der Bevölkerung auch im jetzigen Kreis Bistritz – Nassod statt. Die Rumänen, sich zur Mehrheit entwickelnd, haben ihren Beitritt auch
in Führungsposten in die neu geschaffene Verwaltung beansprucht.
Als typisches Beispiel wird das Rathaus Bistritz, der Hauptstadt des Kreises angeführt. Nach jahrhundertlanger sächsischer Verwaltung, wurde
im Jahr 1934 Rechtsanwalt Cornel Mureşan zum ersten rumänischen Bürgermeister der Stadt gewählt.
Die Studie schildert die Etappen und die Mittel im Zuge derer diese Tatsache verwirklicht wurde, wobei sich die mehrmals unterschiedliche Interessen der Rumäner und der Sachsen überschnitten haben.

iar primarul Carol Sanchen a fost pensionat obligatoriu. Președintele Comisiei Interimare a devenit avocatul român Dr.
Cornel Mureșan”. Consecința a fost amestecului brutal – în opinia autorului – în demolarea unora din simbolurilor urbane
săsești, „sub lozinca ieftină a „românizării orașului”; apud. Otto Dahinten, op.cit., p. 188.
63 A.N.B-N., fond Primăria orașului Bistrița, d. 5/1935, f. 1-2.
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Anexa nr. 1.
Proces-verbal
Dresat în Bistrița la 25 iunie 1934, la Primăria orașului Bistrița, în sala de conferință a Primăriei orașului Bistrița, ora 5.30:
Subsemnații, Dr. Cornel Mureșan, președintele Comisiei Interimare a orașului Bistrița, împreună cu domnii
consilieri: Rusu Ioan, Dr. Login Dionisie, Mureșan Victor, protopop, Toma Grigore, Rebrean Dumitru, Grama
Iuliu și Cigu Mitru, asistând la conferința administrativă a funcționarilor de la primăria orașului cu începere de la
orele 4 după masă, în baza invitațiunii înscris nr. 6.237/1934, am auzit la un moment dat vociferări și manifestațiuni în strada în fața primăriei, însoțite de urlete la adresa primăriei.
Totodată, s-a prezentat o delegație numeroasă în frunte cu D-l. Wittstock, ceasornicar, cerând audiență d-lui.
Primar, pentru a-și expune doleanțele.
D-l. Dr. Mureșan a răspuns că domnii delegați ai comercianților să aștepte până la terminarea conferinței, care
nu poate fi întreruptă.
Drept răspuns, D-l. Wittstock, însoți de domnii Szmolka Frideric, Zerbes, Zikeli Gustav senior, Csallner, pantofar, Maroscher Fr. Senior, Braedt Fr. Jun., Muarer Ioan, Berger E și un număr de comercianți au intrat cu forța în
sala de conferință, d-l. Wittstock forțând ușa (s.a.) și amenințând pe președintele Comisiei Interimare, care a ieșit în
ușă pentru a calma pe manifestanți.
Răspunsul a fost un urlet de dezaprobare la adresa președintelui, care pentru a stăpâni pe manifestanți a dat
ordine verbal d-lui. Dr. Victor Molnar, secretarul orașului, adresându-se cu următoarele cuvinte: „Cere garnizoanei Bistrița să trimită forța armată la fața locului pentru a împrăștia pe manifestanții care amenință pe D-l. Președinte,
împreună cu întreaga Comisie Interimară” (s.a)”.
Observăm că ședința a fost întreruptă și nu a putut fi continuată.
Manifestanții intimidându-se, D-l. președinte a invitat o delegațiune compusă din domnii Wittstock, Avram
Pompei, Wollmann, Rachmuth, Szmolka, Borșa, Harsztyi, Kerres și Rusu, cărora le-a explicat motivele pentru
care s-au mutat târgurile. Observăm că în tot acest timp manifestanții au vociferat în fața primăriei, căutând a
intimida conducerea. La ora 6 și 7 minute se retrage delegația.
Drept care am dresat acest proces-verbal despre cele legale, urmând a fi înaintat Parchetului Tribunalului
Năsăud, pentru dresarea actelor de dare în judecată a lui Wittstock Wilhelm, Szmolka Friederic, Zerbes Mihail,
Zikeli Gustav senior, Csallner, pantofar, pentru violență împotriva organelor oficiale și pentru încercarea de rebeliune.
Totodată, pentru a se stabili identitatea celorlalți manifestanți, precum și autorilor morali a acestei manifestațiuni și acte de rebeliune, iar în baza art. 93 din Procedura penală română, în interesul siguranței publice, pentru
a se evita sustragerea celorlalți inculpați, cerem arestarea imediată a celor 5 numiți.
Președinte, C. Mureșan; consilieri, membrii în Comisia Interimară: Dionsie Login, I. Rusu; secretar, Molnar
Victor.
A.N.B-N., fond Primăria orașului Bistrița, d. 5/1935, f. 1-2.
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Anexa nr. 2.
Domnule Ministru!
Școala de fete ev-luth. din Bistrița a fost până la anul 1910 situată într-o clădire, care a fost proprietatea orașului Bistrița, iar biserica ev-luth. avea dreptul de uzufruct viager la această clădire, drept, care până în ziua de
astăzi subzistă și este întăbulat în favoarea ei pe această clădire.
Deoarece această clădire nu a corespuns cerințelor higienice, orașul Bistrița a hotărât în mod definitiv și aprobat prin autoritățile superioare, că va clădi pe seama școalei de fete o nouă clădire. Până la clădirea acestui edificiu, școala de fete ev-luth. a fost instalată în fostul Gimnaziu de băieți ev-luth. și, din anul 1910 până acum, școala
de fete ev-luth. se află neîntrerupt, în această clădire.
Comisia Interimară a orașului Bistrița a hotărât în iunie 1934 evacuarea școalei de fete, susținând că, clădirea
este proprietatea orașului și că școala se află, pe nedrept în această clădire.
În contra acestei hotărâri biserica ev-luth. a înainta apel, iar dezbaterea la Comitetul Local de Revizuire este
defiptă64 sub nr. 1.167 ex. 1934 pe ziua de 8 octombrie 1934. Afirmația orașului Bistrița că fostul gimnaziu de băieți, în care se află școala ev-luth. de fete este proprietatea orașului nu este exactă, deoarece această clădire încă
până îi ziua de astăzi este indusă în careta funduară pe numele bisericii ev-luth., se află în posesiunea noastră și
un contract de vindere și cumpărare nu s-a semnat.
Este adevărat că au curs tratative între biserica ev-luth., de o parte și orașul Bistrița, pe de altă parte, pentru
vânzarea și cumpărarea fostului gimnaziu de băieți al orașului Bistrița și orașul Bistrița a și hotărât cumpărarea
acestei clădiri pentru suma de 120.000 lei coroane și, a pus pe biserica ev-luth. și în folosința provizorie a acestei
sume, intrând, totodată orașul în uzufructul clădirii în care școala ev-luth. de fete a fost situată până în 1910, bucurându-se orașul și de veniturile acestei clădiri prin închiriere, autoritățile bisericești competente și superioare
au ținut însă în suspens înființarea definitivă și aprobarea contractului de vindere și cumpărare, până când orașul
nu va satisface obligământul preluat, de a clădi edificiul nou pentru școala de fete.
Deoarece biserica ev-luth. din Bistrița a dorit a tranșa această chestiune cu Comisia Interimară a orașului Bistrița pe cale de înțelegere, s-au început tratative, care însă din următorul motiv nu au putut aduce un rezultat.
Comisia Interimară a mutat târgul săptămânal și de țară de la Piața Regele Ferdinand și Piața Voevodul Mihail pe
periferia orașului, pe Piața Decebal.
Deoarece o parte a populației orașului, fără deosebire de naționalitate și confesiune suferă prin această mutare a târgului pagube enorme, părțile interesate au înaintat ape împotriva hotărârii, care ordonă mutarea târgului.
Comisia Interimară a orașului Bistrița a pus ca condițiune principală a unei înțelegeri, ca acest apel să fie revocat. Având în vedere că, nici organizația locală săsească, cu atât mai puțin, biserica ev-luth. nu au fost în stare
a satisface acestei condițiuni, Comisia Interimară a declarat, în ziua de 17 septembrie 1934, că tratativele s-au
terminat fără rezultat.
În ziua de 18 septembrie 1934 s-a prezentat d-l. președinte al Comisiei Interimare a orașului Bistrița, însoțit
de organele de poliție în clădirea unde se află gimnaziul de fete ev-luth. și școala primară de fete ev-luth. și au
evacuat, cu călcarea de drept și cu forța această clădire, dând afară cu forța pe copii și pe corpul didactic și încuind ușa principală. În ziua de 19 septembrie 1934 a ocupa școala primară de stat această clădire, ocupând astfel și
mobilierul nostru în școala noastră.
Având în vedere că este vorba de o școală autorizată din partea Ministerului Instrucțiunii și evacuarea s-a făcut pe nedrept, iar proprietatea clădirii este, după cum am arătat mai sus, indiscutabil și astăzi, a bisericii ev-luth.
din Bistrița, avem onoare a Vă ruga cu deosebit respect:
Să binevoiți a ordona, ca gimnaziul de fete ev-luth. și școala primară de fete ev-luth. să intre imediat în posesiunea localităților evacuate pe nedrept prin președintele Comisie Interimare a orașului Bistrița, îndrumând orașul
Bistrița să reclam dreptul său pretins pe calea judiciară.
Bistrița, la 19 septembrie 1934.
Cu deosebit respect, președinte, Kelp.
Idem, fond Arthur Connerth, d. 56, f. 75.

64 Stabilită, fixată.
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Focul de la Copşa Mică (1933-1940),
prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj
Vasile MĂRCULEȚ, Ioan MĂRCULEȚ

Cuvinte cheie: Unirea Poporului, Copșa Mică, Mediaș, foc, erupție, gaz metan, sondă
Mots clès: Union du Peuple, Copşa Mică, Mediaș, feu, éruption, gaz méthane, sonde.

Exploatarea gazului metan din Bazinul transilvan, care a debutat la începutul secolului al XX-lea, a cunoscut,
pe lângă remarcabilele realizări în domeniu, și momente de serioase eșecuri, unele chiar cu un potențial de pericol extrem de ridica. Un asemenea eveniment la constituit focul de la Copșa Mică, cel mai mare din istoria gazului metan din România, izbucnit în 13 iulie 1933, care nu a putut fi stins până la 28 martie 1940.
Focul de la Copșa Mică. În Podișul Transilvaniei, primele sonde au fost forate pe teritoriul actualului județ
Mureș, la Sărmaș, între 9 februarie și 8 octombrie 1908, și la Șărmășel, între 26 noiembrie 1908 și 22 aprilie 1909,
sub conducerea lui Fr. Böhm și respectiv K. Pápp1. Debitul în aer liber al sondei de la Sărmășel o plasa pe locul al
patrulea în lume la momentul respectiv2.
În Bazinul Târnavelor, o altă zonă bogată în gaze naturale, primele sonde au fost forate la scurt timp după cele
de la Sărmășel. La Copșa Mică (județul Sibiu), lucrările geologice la zăcământul gazeifer au început în anul 1911,
sub îndrumarea profesorului doctor de origine maghiară, Hugó Böckh. Cercetările ulterioare au relevat faptul că
domul de la Copșa Mică, numit de geologul american Frederick Gardner Clapp, domul de la Șomârt, a fost evaluat ca având suprafața productivă de 23 km2.3
Până în anul 1935, în regiunea localității Copșa Mică au fost instalate șapte sonde: sondele 1 și 2, în 1912, sonda 3, în 1925, sonda 4, în 1929, sonda 5, în 1933, și sondele 6 și 7, în 1935.
Incendiul de la Copșa Mică, cunoscut ca cel mai mare din istoria gazului metan din România, s-a declanşat
în timpul forării sondei numărul 5, care avea ca scop explorarea în adâncime (până la 900 m) a domului gazifer
din localitatea de pe Târnava Mare. Urma să determine succesiunea stratelor și natura lor, prin carotaj mecanic
și electric, iar în final, prin încercări cu packer-ul de fund, se încerca să stabilească cantitățile de gaz metan și apă
din straturile de nisip. După finalizarea acestor demersuri, sondă urma să fie transformată în sondă pentru exploatare4.
Din cauza unor erori umane, gazele, cu presiunea ridicată la 50 atmosfere, au pătruns prin puncte de mai mică
rezistență și au erupt, pe Valea Erlenului, la circa 750 m nord de sondă. Erupţia s-a produs în 11 iulie 1933, la ora
19.00, când în urma unei detunături puternice, asemenea unei explozii, au fost aruncate la o înălţime de peste 100
m mari cantităţi de nisip şi marne, împrăștiate pe o suprafață circulară cu diametrul de circa 2005. Erupția a creat

1
2
3
4
5

Giura 1998, p. 20.
Ibidem, p. 21.
Chisăliță, Piteiu 2008, p. 4-5.
Ibidem, p. 10-11.
Chisăliță 2008, p. 162.
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un crater principal de formă eliptică, care a doua zi dimineața avea diametrul mare de 40 m, de-a lungul văii, iar
diametrul transversal de 32 m6. În vale, de o parte şi de alta a craterului principal, pe o distanţă de 130 m, s-au
format mai multe cratere secundare, prin care erupeau gaze uscate7.
În 13 iulie 1933, la ora 15,45, în urma unei explozii detonante, gazele s-au aprins arzând cu o flacără înaltă de
100-150 m. Flacăra era însoţită, din când în când, de erupţii violente care aruncau în aer mari cantităţi de nisipuri
și lespezi de marne şi gresii8.
În 15 iulie, datorită scăderii presiunii gazului la sondă la 9 atmosfere, s-a încercat stoparea erupției prin înnoroire. În acest scop au fost turnate 14 vagoane de noroi de foraj, însă fără niciun rezultat9. La 30 iulie încercările
s-au reluat. La adâncimea de 194 m au fost pompate alte 35 vagoane de noroi de foraș și 126 vagoane de apă. Ca
urmare, focul s-a stins în jurul orei 18,30, dar s-a reaprins la 23,0510.
Lucrările menite stingerii incendiului la sonda 5 au continuat, cu asiduitate, și în anii următori: la 1 august
1933 au fost pompate 400 vagoane de apă; au fost tubate numeroase coloane;11 între 13 și 16 octombrie au fost
turnate 400 vagoane de noroi de foraș și 500 vagoane de apă;12 între 21 octombrie 1933 și 4 octombrie 1934, au fost
introduse în puțul sondei 4.000 m3 de pământ;13 în amonte de sonda, pe Valea Erlenului a fost construit un baraj
în scopul reținerii apei din precipitații pentru a nu ajunge la crater și a umecta roca; în intervalul mai-iulie 1935,
a fost instalată sonda oblică numărul 6, cu scopul de a se ajunge la partea inferioară a sondei 5 pentru înnoroirea
acesteia14.
În acest interval, craterul produs de erupție în Valea Erlenului a început să se apropie, treptat, de sonda 5: la
690 m în octombrie 1934, la 205 m la începutul anului 1935, la 125 m la 9 mai 1935, la 75 m la 28 august 1935.15
În intervalul decembrie 1939 și martie 1940 au avut loc alte patru încercări de stingere a focului: la 9 decembrie 1939, la 19 ianuarie 1940, la 8 februarie 1940 și la 28 martie 1940. Dacă primele trei au eșuat, a patra a avut ca
rezultat stingerea incendiului. Atunci au fost pompate în sonda 5 alte 400 vagoane de apă16.
După stingerea focului, din rațiuni strategice, fiind în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o perioadă
lungă de timp au fost interzise lucrările de stopare a emanației de gaz metan în atmosferă, de frica reizbucnirii
incendiului.
Ziarul Unirea Poporului despre focul de la Copșa Mică. Incendiul de la Copşa Mică s-a bucurat de o atenție
aparte din partea presei vremii, îndeosebi a celei locale. Un interesant articol, intitulat Focul din pământ de la
Mediaş, cu subtitlul Făclia uriaşă care luminează noaptea ţinuturile ardelene – «Gazul metan» a găsit o răsuflare şi arde
necontenit, băgând groază în locuitori. Însemnări luate la faţa locului“, a apărut în nr. 28 al gazetei Unirea Poporului de
la Blaj, din 23 iulie 1933, sub semnătura lui Alexandru Lupeanu-Melin, care la acea dată îndeplinea funcţia de
director al ziarului17.
Dintru început, facem precizarea că autorul articolului localizează complet greșit locul incendiului. Acesta nu
a avut loc în zona Mediașului, ci la o sondă aflată în apropierea orașului Copșa Mică, localitate situată la circa 15
km vest de Mediaș.
Cu privire la izbucnirea incendiului și la impactul imediat, avut de acest eveniment grav asupra locuitorilor
din regiune, autorul articolului cănsemnează: „În ziua de 13 iulie, seara, aproape întreg Ardealul a fost băgat în mare
groază de-o vâlvătaie cumplită de foc, care înroşise norii şi se vedea ameninţătoare şi din cele mai mari depărtări. Aproape
în fiecare sat şi oraş oamenii au crezut că este foc mare în comuna vecină şi nu puţini au fost aceia cari au şi alergat spre
zariştea vâlvătăii, ca să ajute la stins. La Blaj (la circa 34 km de Copşa Mică, n.n.) s-a crezut că arde marea comună Valea
Lungă (situată la distanţa de 12 km de oraşul Blaj, n.n.), ori Lunca (15 la km de Blaj, n.n.). Locuitorii din Valea Lungă,
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la rândul lor, au crezut că arde comuna Lodroman. Saşii din Hususău (în dialectul maghiar, Valea Lungă, n.n.) au scos
pompele de apă, de multă vreme ruginite, şi au luat-o la goană către Lodroman“18.
Spaima localnicilor din așezările enumerate de A. Melin (Blaj, Valea Lungă și Lunca), situate la vest de Copșa
Mică, este pe deplin justificată. Datorită poziției geografice a localităților în vale, la maxim 35 km depărtare de
incendiu, și a deschiderii Culoarului Târnavei Mari spre vest19, o coloană de foc înaltă de 100-150 m este ușor de
reperat. Mai mult, groaza locuitorilor din așezările din Valea Târnavei Mari a fost amplificată de zgomotul produs de presiunea gazului metan (de circa 15 atmosfere) și de exploziile care însoțeau arderea.
Articolul continuă cu o descriere uşor exagerată: „Pompierii din Cluj (circa 130 km de Copşa Mică, n.n.) au văzut şi ei focul de către miazăzi-răsărit şi au plecat spre Feleac, să stingă acolo. La Abrud oamenii au crezut că arde comuna
Corna şi au fugit într-acolo. La Râmnicul-Vâlcii (la circa 140 km de Copşa Mică, la sud de Carpaţii Meridionali, n.n.)
în vechiul regat, un plutonier major care se găsea în patrulare în jurul oraşului şi crezând că arde într-o comună vecină,
s-a tot luat după zare, până s-a trezit în vârful munţilor la Turnu-Roşu, de unde i-se părea că arde întreg Ardealul. Un inginer sosit la Blaj de la Lupeni (la circa 200 km de Copşa Mică, n.n.) spune că focul se vede şi de sub poalele Parângului,
tot atât de bine se vede şi de la Timişoara (la circa 300 km de Copşa Mică, n.n.)20.
Din textul citat mai sus, se observă faptul că autorul, voit sau din cauza emoției, tinde să amplifice, să exagereze amploarea incendiului. Urmărind pozițiile geografice ale așezărilor menționate mai sus, din care pretinde că
se vedea incendiul (Râmnicu Vâlcea, Lupeni și Timișoara), se constată faptul că acest lucru este imposibil. Orașul
Râmnicu Vâlcea este situat la sud de Copșa Mică, într-o depresiune a Subcarpaților Getici, la miazăzi de Carpații
Meridionali, care au înălțimi de peste 2.000 m. Chiar nici deschiderea Defileului Oltului, pe axa nord-sud, nu
permite vizualizarea incendiului din cauza sinuozității cursului21. Iar plecarea plutonierului major din patrulare
până la Turnu Roșu (circa 65 km), o considerăm, cel mult, o poveste frumoasă.
Pe lângă distanța mare față de Copșa Mică (200 km), localitatea Lupeni este situată în Depresiunea Petroșani
și este străjuită de Grupa Parâng, unitate montană cu înălțimi de peste 2.000 m.22 Și în acest caz, așa zisa povestire
a inginerului venit de la poalele Munților Parâng, o considerăm o ficțiune. În ce privește afirmația „tot atât de bine
se vede şi de la Timişoara“ (oraș situat în Câmpia de Vest, la circa 300 km depărtare, dincolo de Carpații Meridionali și Occidentali), considerăm că nici nu mai necesită comentarii.
În continuare, autorul articolului aduce lămuriri în privinţa accidentului şi caută să explice pe larg cititorilor
mai puţin avizaţi despre prezenţa gazului metan în Transilvania şi să arate, totodată, manifestările lui ajuns la
suprafaţă „La Blaj – relatează el – am ştiut curând că focul cel mare, care înroşeşte cerul spre răsărit, este la o sondă de
gaz metan de lângă Mediaş, dincolo de Copşa Mică, în dreapta drumului de fier (căii ferate, n.n.) spre Bucureşti. Asemenea
focuri au mai fost în Ardeal, la Şermăşel (azi, Sărmăşel, n.n.) pe Câmpie şi la Şaroş în Târnava Mică, însă nici odată atât de
cumplit ca acum. Mulţi dintre cetitorii acestei foi vor întreba, cu drept cuvânt: de unde limbi de foc din pământ? Ce gazuri
ard acolo şi de unde vin ele? Ori poate că şi-a deschis iadul vre-un gâtlej de răsuflătoare, să ne pedepsească cu răutăţi? Pe
sub pământul Ardealului nostru, în multe părţi, la adâncimi de câte 300-900 metri, prin goluri lungi şi încurcate, se află un
gaz, un abur ciudat, foarte aprinzăcios, care se numeşte gaz metan. Acest gaz fără culoare şi cu prea puţin miros, răzbeşte
uneori şi până la suprafaţa pământului şi se arată mai ales prin bălţi şi mocirle, pe cari le face să fiarbă, apa rămânând totuşi
rece. O asemenea baltă este la Bazna. Mai sunt pe Câmpie (Câmpia Transilvaniei, n.n.) pe la Şermaş şi Şermăşel. Răsuflările gazului, când nu dau în bălţi şi umblă copii cu ţigări pe aproape, se aprind şi ard ca nişte făclii verzi, presărate pe câmp
şi pe văi. Acestea uşor se astupă şi se sting. De vreo 20 de ani încoace, inginerii cei învăţaţi, luând pildă de la Americani, au
început să sflederească (perforeze, n.n.) anume după gazul metan, cu ajutorul unor alcătuiri măestre numite sonde, prind
gazul de sub pământ în nişte ţevi groase de fier şi îl duc la fabrici, de poartă maşini cu el. Acest gaz îl duc prin ţevi mai
subţiri şi în case, de luminează şi încălzesc odăile. Aşa este la Diciosânmărtin (Târnăveni, jud. Mureș, n.n.), la Mediaş, la
Turda. Acolo orăşenii se luminează cu gaz metan şi tot cu gaz se încălzesc şi fac mâncare. Gazul este bun că arde minunat
şi nu face fum, nici cenuşă, însă rămâne pururi primejdios, căci dacă se scurge în casă, ori în pivniţă, şi ia foc din negrijă,
aruncă palate în aer şi scrum face din oameni. Asemenea nenorociri s-au şi întâmplat multe“23.
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În încercarea de a explica mai puțin cunoscătorilor despre prezența gazului metan în subsolul Transilvaniei,
autorul vorbește, mai puțin avizat și fără a se documenta suficient, despre golurile lungi și încurcate de sub pământul Ardealului. Ori se știa încă de atunci, că în domurile din Podișul Transilvaniei, gazul metan s-a acumulat în rocile sedimentare cu porozitate mare. Face și unele referiri la ieșirea naturală la zi a gazului metan, prin
așa-zisele răsuflări. Acestea sunt frecvente în regiune și generează așa-numiții vulcani noroioși. Însă, poate fără
să cunoască acest aspect, încă din anul 1929, geologul D. Ciupagea semnalează în lungul pârâului Șomârtului de
la Copșa Mică a unor cratere sau clocotișuri, care apar efemer pe o zonă de mică rezistență a rocilor.24
Interesante sunt și referirile la incendiile anterioare provocate de exploatarea gazului metan. Acest fapt indică
ineditul accidentelor și interesul ziaristului pentru informarea cititorilor gazetei. Printre aceste accidente, face referire și la cel de la Sărmășel, produs la 29 octombrie 1911. Atunci explozia gazului metan a generat şase cratere,
întinse pe circa 3 ha. Flăcările incendiului s-au înălţat până la 20-25 m, iar erupția gazului a avariat calea ferată,
telegraful şi telefaxul și a creat pagube de peste 100.000 de coroane25.
În rândurile următoare, Alexandru Melin localizează sonda cu pricina şi descrie accidentul, astfel „În apropiere de Mediaş se află sonde de gaz metan la «Şomărt», Proştea Mare (azi localitatea Târnava, situată la circa 8 km
est de Copşa Mică). Chiar aici s-a ivit şi nenorocirea de acum, care a făcut atâta groază în Ardeal. La Şomărt sunt vre-o
două sonde mai aproape, dintre cari una nouă de tot, făcută pentru încercări. Din această sondă nr. 5 a pornit toată prepeştenia (grozăvia, n.n.). Acolo au dat de gaz mult şi se spune că nu l-au astupat destul de bine iar gazul având putere cumplită
şi-a găsit o ieşire din jos de sondă, într-un fund de părău, pe unde încă din 11 iulie a început să izbucnească cu huet (vuiet,
n.n.) grozav şi cu bolovani aruncaţi la înălţimi de sute de metri. La început gazul acesta nu ardea ci numai făcea un zgomot
cumplit, vestind pe oameni să se păzească şi să fugă de prin prejur, că tuşeşte pământul şi se pot întâmpla lucruri cumplite..!
Aşa s-a întâmplat. În ziua de 13 iulie, joi spre seară, bolovanii aruncaţi din pământ au dat scântei, gazul s-a aprins şi s-a
ridicat peste întreg ţinutul o limbă de foc, înaltă de 160 metri şi mai grozavă decât un turn de biserică, prelingând norii şi
împrăştiind spaimă în toate părţile!“26.
Conform autorului, pagubele pentru localnici sunt ridicate. „O pădure ce era în apropiere, s-a prefăcut în cenuşă
într-o clipă, iar semănăturile de grâu, de ovăs şi cucuruz (porumb, n.n.) au fost rase de pe faţa pământului. În jurul gurii
de foc, pământul e o vatră roşie, de care nu te poţi apropia la 300-400 de metri“27.
Dincolo de tragismul evenimentului, unele aspecte legate, mai mult sau mai puțin de la Copșa Mică, au și
partea lor anecdotică. Autorul articolului din ziarul Unirea Poporului înregistrează un asemenea moment, căruia
i-a fost martor ocular:„Când coborâm la vale, din dealul viilor – relatează el –, găsim un jandar tânăr care se priceşte
(ceartă, n.n.) cu-n ţigan, oprindu-l să nu cuteze a-şi aprinde pipa. – Păi de ce, mâncate-aş? – Nu-i voie să aprinzi chibrit,
mă baragladină, că se aţiţă foc sub noi! – Păi ala de acolo (arătând spre stâlpul de foc din mijlocul văii) nu şi-a aprins chibritul? Chibritul meu ce-i pe lângă ăla?“ Jandarmul n-a mai întins vorbă cu ţiganul, ci i-a tras un pat de puşcă în spate şi l-a
împins spre drumul de ţară, să-şi aprindă pipa la berăria lui Michel din gura văii“28.
Unii cetățeni cu spirit întreprinzător, mai ales din Mediaș și Copșa Mică, au căutat să profite de oportunitatea
pe care le-o incendiul, care atrăgea numeroși curioși din localitățile învecinate sau chiar mai îndepărtate pentru a
dezvolta mici afaceri personale. Din relatarea autorului articolului aflăm că încă din 14 iulie, respectiv a doua zi
după izbucnirea incendiului, „un sas de la Mediaş a smuls o postată bună de cucuruz şi a împlântat o berărie la crucea
drumului. Dogoarea limbilor de foc se simte şi la cale de-o poştă şi lumea încălzită se miră de cumplita arătare şi bea bere..!
Sasul destupă butoi după butoi şi adapă noroadele, ca Antihrist în ziua de apoi..! Mare şodenie!“29
Demersul comercial al respectivului sas din Mediaș nu a fost unic. Se pare că relativ repede, pe domeniul său
de activitate, a apărut concurența. Și acest aspect este înregistrat de autorul articolului, care consemnează în continuarea relatării sale „că în valea cu flăcări, în fiecare zi şi noapte vin oamenii cu sutele şi cu miile din întreg Ardealul, ba
şi din ţările vecine, ca să vadă focul de pământ din Mediaş, care luminează până la depărtări nebănuite. Sasul Michel, cel cu
berăria, şi-a găsit un concurent: a patra zi s-a mai deschis o cârciumă lângă foc, care, pe lângă bere şi spriţere cu sifon, a
adus şi o bandă, o muzică de alămuri, ca să fie petrecania deplină. Lângă stâlpul de foc bea lumea şi cântă bănzile. Te pomeneşti că vine un al treilea şi deschide şi o sală de danţuri, alături de marele «chibrit» aprins, care bate la porţile ceriului!“30
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Spre finalul articolului, un spaţiu larg este alocat luptei specialiştilor cu flăcările. „Inginerii – relatează autorul
– se trudesc să toarne un fel de noroiu şi cement prin gâtlejurile deschise ale pământului şi poate să se stingă. Până acum
au turnat vreo 12 vagoane şi mai toarnă vreo 7. Însă stingerea ţine mult, că-i mare dogoarea de foc. Iar noroiul îl toarnă
nu unde arde, ci prin fântâna sondei, ca de acolo să se astupe răsuflătorile gazului. Deocamdată în fiecare zi ard un milion
de metri cubi de gaz, ceea ce este o pagubă foarte mare. Pagube de multe milioane au avut şi proprietarii de locuri din valea
Şomărt, cărora li s-au pârjolit sămănăturile, viile şi grădinile. Aceştia însă vor fi despăgubiţi pe deplin“31.
Încercările de stingere a focului de la Copşa Mică, în cursul cărora s-au pompat în sondă cantităţi impresionante de apă şi noroi de foraj, s-au prelungit până la data de 28 martie 1940. Spre exemplu, pentru stingerea
completă a incendiului s-au pompat circa 2.000 vagoane de noroi32.
Pagubele produse de incendiul de la Copșa Mică au fost imense. S-a estimat că debitul de gaz pierdut a fost de
2 milioane metri cubi pe zi şi de aproximativ 5 miliarde metri cubi în cei şapte ani de erupţie33.
După stingerea focului, s-a acţionat pentru oprirea erupţiei şi eliminarea completă a emanaţiilor de gaze din
crater. Operaţiunea desfășurată în acest scop s-a prelungit până în 30 decembrie 1944.

Le feu de Copșa Mică (1933-1940), présenté dans le journal Unirea Poporului de Blaj
(Résumé)
Parmi les événements très graves dans l΄histoire de l΄exploitation du gaz méthane de a Roumanie se compte le feu de Coşa Mică. Eclaté en 13
juillet 1933, on ne l΄a pu éteindre jusqu΄au 28 mars 1940. Le débit de gaz perdu a été de 2 millions de mètres cube par jour et d΄environ 5 milliards de
mètres cube pendant les sept ans d΄éruption. Les opérations pour éteindre le feu ont nécessité de grands efforts humains, matériaux et financiers.
Les événements liés du feu de Copșa Mică (1933-1940), sont relatés dans le journal Unirea Poporului (l’Union du Peuple) de Blaj, no. 28 de 23 juillet
1933.
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Fig. 1. Extras din Unirea Poporului, anul XV, nr. 28, din 13 iulie 1933, p. 3
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Fig. 2. Extras din Unirea Poporului, anul XV, nr. 28, din 13 iulie 1933, p. 4
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Recenzii
LAKATOS Artúr

Nagy Kornél, Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715).
Budapest, MTA BTK TT I, 2012, 250 p.
Atunci când un volum de specialitate este prezentat, este de evitat să se scrie exclusiv în superlative, adică,
pe cât se poate trebuie evitate anumite laitmotive, obstinant şi convenţional folosite. Dar există, totuşi, şi excepţii,
lucrarea cu titlul mai sus pomenit meritând sintagmele menţionate. Acesta este cazul prezentei cărţi, care se dovedeşte a fi o sinteză veritabilă a istoriei armenilor din Transilvania. Şi nu numai...
Autorul care, de altfel este un versat cercetător al relaţiilor dintre Biserica Apostolică Armenească şi Sfântul
Scaun, prin prezenta lucrare aproape că oferă o re-definire a conceptelor de „bine documentat” şi „cercetare
arhivistică exhaustivă”, prin summa informaţiei sale documentare extrem de bogată. Nu doar în cazul surselor
depistate şi aprofundate în fonduri şi colecţii din Austria (Viena)), Polonia (Varşovia), Ungaria (Budapesta, Esztergom), Italia (Roma, Veneţia), Vatican, Armenia (Ererevan) şi din România (Gheorgheni, Gherla). Parcurgând
cu atenţie lista izvoarelor folosite în lucrare, ne dăm seama că istoricul cunoaşte nu numai limba armeană şi
volumele importante publicate în această limbă, ci şi cele mai recente abordări din istoriografia maghiară şi cea
occidentală, care au tangență cu subiectul dezbătut. Dintre autorii din ţara noastră îi putem întâlni printre referinţe lucrările lui Vasile Rus, Greta Miron, Pál Judit, Petre Năsturel etc. Iar calitatea tratării de faţă este pe măsura
calităţii izvoarelor folosite.
Iniţială teză de doctorat, susţinută public în anul 2008, actuala versiune ilustrează încorporarea unei merituoase trude, consemnată pe durata câtorva ani. Fapt pe deplin reuşit, deoarece, în cursul lecturii nu am descoperit
greşeli cu privire la chestiunile legate de editare şi de structurare a cărţii. Astfel încât, în prezentarea noastră
putem acorda un spaţiu mai larg analizei de conţinut, care, în fond, reprezintă valoarea reală a oricărei tratări
monografice.
Trebuie să remarcăm că, deşi titlul şi perioada circumscrisă acesteia se referă la un interval mai restrâns şi la
un fenomen specific, – catolicizarea armenilor din Transilvania –, de fapt sunt prezentate informaţii diversificate,
într-o manieră ce depăşeşte cu mult noţiunea de „capitol introductiv”. Retrospectiva prin care autorul zugrăveşte trecutul poporului armean, de la începuturi şi până la momentul unirii religioase, constituie una din cele
mai reuşite sinteze înfăţişând devenirea lor, evoluţia relaţiilor cu alte seminţii din areale vecine ori îndepărtate,
răspândirea numerică şi apariţia diasporei respective, ca parte integrantă a problematicii europene, chestiunea
propriei religii şi conflictele generate din cauza dogmelor şi a administraţiei bisericeşti, cu lumea catolică şi cea
ortodoxă. Felul clar, comprehensiv, explicativ în care semnatarul trece în revistă şi explică pe larg aceste tematicii
reprezintă o valoare cel puţin la fel de mare a elaboratului, cât cel ilustrat de segmentul propriu zis, incluzând
cercetarea originală cu privire la catolicizarea acestui popor în Transilvania.
Structura cărţii este conformă tiparului obişnuit al lucrărilor ştiinţifice de un asemenea calibru. Introducerea
conţine descrierea detaliată a metodologiei, surselor, scopurilor, problematicii, precum şi o sinteză istoriografică
a problemelor tratate. Apoi urmează capitolele tematice. Pentru a face inteligibilă tematica extrem de specifică
a unirii religioase a armenilor din Transilvania, semnatarul a apelat la două largi capitole preliminare , în care
analizează, într-un limbaj accesibil, printr-o manieră bine documentată, rădăcinile acestui proces. Prima parte,
intitulată Tentative pentru unificarea bisericească în cursul evului mediu şi la începutul epocii moderne, cuprinde o serie
de informaţii legate nu numai de confesionalitatea armenilor autohtoni şi caracteristicile bisericii nestoriene conVasile MĂRCULEȚ, doctor în istorie, profesor la Colegiul Tehnic „Mediensis“ din Mediaș, e-mail: vasmarculet@yahoo.com
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dusă de un katholikosz, ci creionează, totodată, o imagine completă a dezbaterilor dogmatice şi a militantismului
în cadrul creştinismului, care s-a soldat cu Marea Schismă. Evident, politica bisericii ortodoxe de la Constantinopol şi a Vaticanului faţă de creştinii armeni „schismatici” dobândeşte acum un colorit special. Credem drept
un interesant studiu de caz cel înfăţişat în ultimul subcapitol, respectiv unirea realizată de către arhiepiscopul
Nikol Torosowitz din Lemberg, între anii 1627-1681. Segmentul de mijloc tratează politica religioasă a împăraţilor
habsburgi , cu un deosebit accent pe urgentarea efectuării unor serii de apropieri a credincioşilor de rit oriental
de biserica romano-catolică. Studiile de caz sunt bine scrise, fiind practic nişte sinteze bazate pe bibliografia de
specialitate foarte selectivă vizând chestiunea Unirii ortodocşilor sârbi, ruteni şi cea a românilor din Transilvania,
zugrăvită la un mod analog dpv. comparatistic. Ultima secvenţă a elaboratului , mult extinsă cantitativ în raport
cu cele anterioare este cea mai importantă,fiindcă relevă tocmai „esenţa” lucrării: viaţa religioasă a diasporei
armene din Transilvania. După ce trece în revistă procesul lor de apariţie în spaţiul românesc, maghiar şi slav
din Europa Centrală şi de Est, naratorul analizează problematicii unirii religioase a armenilor, proces coordonat
într-o primă fază de arhiepiscopia din Lemberg. Ceea ce este de remarcat , abordând scrisul istoric din punctul de
vedere al stilului, este faptul că în zugrăvirea procesată, istoricul se concentrează mai mult asupra relaţiilor inter
personale decât pe cele inter instituţionale, fapt reprezentând o altă cale de hermeneutizare, mai originală decât calea „tradiţională”, manifestată prin simpla analiză de texte. Esenţa focalizată acum constă în surprinderea
activităţii episcopului armean Oxendio ca şi a demersurilor sale realizate pe două fronturi: pe cel al catolicizării
diasporei armeneşti şi cel al obţinerii recunoaşterii rangului episcopiei sale în cadrul Bisericii Catolice Universale.
Întâmplarea, sau mai bine zis, cursul istoriei a făcut ca epoca lui Oxendio să coincidă cu primele decenii ale stăpânirii habsburgice în Transilvania (1690-1715).
Principala calitate a cărţii se află în faptul că încearcă să plaseze fenomenul unirii armenilor din Transilvania
în cadrul relaţiilor politice ale vremii respective. Nagy Kornél accentuează faptul că, faţă de unirea religioasă a
ortodocşilor, în cazul armenilor fusese vorba mai mult de o iniţiativă venită din partea anumitor cercuri catolice
locale şi a unui segment al elitei armeneşti, Curtea imperială fiind numai un element neutral al întregului proces.
Considerăm că valoarea volumului lecturat constă nu numai în munca de cercetare originală depusă de către
tânărul semnatar, ci şi prin caracterul său sintetic, care îl face accesibil şi cititorului de rând, putând astfel fi recomandat ca un util instrument pentru orice doritor să cunoască mai temeinic istoria poporului armean.

Gabriela Gruber, Partidul Național Liberal/Gheorghe I. Brătianu.
Iași, Institutul European, 2013. 296 p.
Prezenta lucrare survine, oarecum drept o utilă completare a istoriei României interbelice, interval foarte dinamic din punct de vedere politic, ale cărui aspecte nu au fost explorate însă, în totalitate, nici până astăzi. De
obicei, un deosebit accent se punea pe activitatea partidelor mari, precum PNL și PNȚ, iar Mișcarea Legionară,
prin caracterul ei unic și violent îi impresionase şi continuă să fascineze pe mulți cercetători, dar puține abordări
s-au făcut în scopul explorării planurilor și ideologiilor unor formațiuni mai mici, între care și cele aşa numit
„schismatice”. Un astfel de moment îl constituise, în istoria PNL-ului, crearea formațiunii PNL Gheorghe I. Brătianu, condusă de renumitul istoric care, în anul 1930, intrase în conflict cu diriguirea centrală a PNL/ului.
Dacă monografia de faţă ar trebui clasificată problematic, s-ar ivi fireasca întrebare : oare care din cele două
secvenţe descrise predomină, respectiv, demersul istoric sau analiza politică? Probabil că ambele faţete ale caracterului ei specific interdisciplinar apar echilibrate, deși poate fi vorba mai mult de un narativism istoric, bazată
pe un fundamental construct metodologic, propriu ştiinţei istoriei în strădania de reconstituire a faptului trecut,
dar, în același timp, folosește și conceptele analizei politice, numai în măsura în care sursele consultate permit
corelarea procedurală.
Bibliografia cărții este una vastă, consistentă și de mare calitate. La nivelul cercetării arhivistice, regăsim inseriate multe fonduri relevante, consultate la Arhivele Naționale din București. Este un semn clar al faptului că
semnatara s-a concentrat investigaţional numai asupra nivelului central, scăpând astfel din vedere palierelele zonale şi locale, foarte importante, de altfel, din punctul de vedere al organizării unui partid în plan naţional, chiar
și în cazul unei entităţi partinice elevat situate în eşichier. Acest dat, semnalat drept „hiatus”, ar putea să reprezinte un binevenit impuls pentru o augmentată viitoare cercetare. Un rol important îl deţin în acest context documentele publicate în diferite colecții/serii tematice, periodicele reprezentative ale epocii interbelice, dar și presa
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de specialitate de după 1989, între care se numără publicaţii științifice precum „Revista Arhivelor”, „Revista de
Istorie Militară”, „Sfera Politicii”, „Transilvania” etc. De asemenea, sunt menționate opere memorialistice, cum
ar fi cele aparţinând lui Constantin Argetoianu, Armand Călinescu, Grigore Gafencu, Nicolae Iorga sau Mihail
Sturdza, precum şi o suită de lucrări de specialitate, elaborate atât de istorici români contemporani (Lucian Boia,
Ion Bulei, Lucian Nastasă, Alexandru Zub), dar și a unor cercetători străini, cunoscători ai realităților autohtone
(Dennis Deletant, Armin Heinen, Keith Hitchins, Paul Michelson, Francisco Veiga). Autoarea, la rândul ei, a mai
publicat câteva studii preliminare vizând acest subiect, sinteza ei actuală fiind rodul unui asiduu travaliu în spaţiu şi timp.
Din punctul de vedere al structurii, dna Gruber utilizează un model de divizare clasică a textului, tipic istoriografiei române curente, prin folosirea unor capitole generale, structurate la rândul lor în subcapitole, dedicate
unor problematici specifice. Astfel, în prima parte se tratează înființarea și organizarea edificiului Partiduluii
Național Liberal-Gheorghe Brătianu, în oglinda mediului politic intern din vremea lui Carol al II-lea. Sunt prezentate, printr-un limbaj logic și adecvat, motivele scindării PNL-ului, în rândul cărora se regăsesc atât cauze
de ordin major, cât și o serie de chestiuni de natură personală. În mod uzual, scrisul nostru istoric obișnuia să
trateze scindarea, – precum și alte fracţionări de partide importante din perioada dată, neverificând, ades, nici
măcar propriile lor argumente, ci, proiectând oarecum o viziune ulterioară cu privire la comportamentul, de
altfel, destul de dubios, al Regelui, – ca fiind un rezultat al combinațiilor Suveranului și al Camarilei. Încercarea
monografică discutată ne oferă o imagine mult mai amplă și mai clară a acestei problematici istorice. Considerăm
ca fiind extrem de reușit ultimul subcapitol, care, apelând la dimensiunea metodologiei comparate, analizează
elementele comune, dar şi cele diferite ale statutelor PNL-ului condus de I. G. Duca și cel patronat de către Gh.
I. Brătianu. Următoarea secvenţă se referă la evoluția organizatorică a noului organism, realizându-se o imagine
minuțioasă a relaţiei dintre adeziunile și disidențele petrecute. A treia parte se concentrează asupra programului
său politic, consemnând evoluţia şi consecinţele metamorfozelor suportate. Segmentul continuativ legi prezintă
activitatea parlamentară a PNL-ului Brătianu, punând un accent deosebit pe momentul racordării georgiștilor la
actul de guvernări succesive. Un studiu de caz destul de bine întreprins este cel care vizează raportarea georgiștilor la programul economic al PNȚ-ului, dar și analiza aportului disidenţei liberale disidenți la guvernarea lui I.
C. Duca, îndeosebi după asasinarea acestuia de către legionari, precum şi atitudinea aceloraşi față de cabinetul
condus de către Gh. Tătărescu. Un alt capitol se referă la sistemul complex al activităților electorale georgiste,
precum și la politica lor de alianță, inclusiv pe durata campaniei din 1937. Un moment special îl constituise între timp fiinţarea Frontului Constituțional, coaliţia formată cu Partidul Poporului al mareşalului Al. Averescu
pentru succesul din anul 1934. Poate că cel mai interesant tronson interpretativ este cel de-al șaselea, intitulat
Principalele probleme ale vieții politice românești, din perspectiva georgiștilor, care include trei bine delimitate studii de
caz, stârnind interes și în rândul analiștilor politici din zilele noastre. Triada menţionată conţine analiza poziției
georgiștilor față de instituția Monarhiei și, a regelui Carol al II-lea în mod particular, disecarea concepției exprimate în problemei minorităților autohtone, precum și înfăţişarea relațiilor întreţinute cu forțele politice extremiste, îndeosebi cele cu Garda de Fier, de la condamnarea acesteia, de la începuturi până la momentul pactului de
neagresiune manistă-brătianistă-legionară, cum titra oficiosul PNL-ului la momentul respectiv. Părţile ultime ale
cărţii sunt dedicate atât creionării situării georgiștilor în politica externă a României interbelice, cât şi zugrăvirii
sfârșitului acestui experiment politic care a durat aproape un deceniu, consfinţit de revenirea georgiștilor în sânul Partidului Național Liberal.
Lucrarea de faţă s-a dorit a fi o analiză comprehensivă a întregului spectru de activitate politică al PNL-ului
Gheorghe I. Brătianu, și în opinia noastră considerăm că, în mare măsură, dna Gabriela Gruber reușit acest lucru.
În mod cert, ea a adus o contribuție importantă la îmbogăţirea „portofoliului” istoriografiei româneşti cu privire
la istoria politică a perioadei interbelice, una aparte şi consistentă în trecutul contemporan al ţării.

Szendrei Ákos, Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi
politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján,
Debrecen, 2012, TTI, 243 p.
Dualismul constituie o epocă major cercetată a istoriei maghiare, atât datorită faptului că reprezintă un important segment temporal în evoluţia ţării între anii 1867-1918, cât şi din motivul că majoritatea specialiștilor
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autohtoni, preocupaţi de abordarea trecutului politic şi social-economic din secolul XX, trebuie să cunoască, oarecum obligatoriu, realitățile perioadei scurse până la finele celui dintâi debaclu mondial, deoarece acest răstimp
favorizase apariţia şi dezvoltarea elementelor componente ale unor fenomene și procese, care vor determina
cursul sinuos interbelic (relațiile cu popoarele vecine, chestiunea antisemitismului, irumperea curentelor politice
ale gândirii moderne, proiectele de dezvoltare economică etc.). Pentru majoritatea cititorilor de rând însă, fie ei
maghiari sau străini, sistemul politic austro-ungar, cadrul său legislativ, partidele politice (guvernamentale şi de
opoziţie), criteriile şi modalităţile racolării de noi adepţi în spaţiu şi timp, schimbările de atitudine şi opţiunile
manifestate de către electorat personalităţi sunt deseori greu de interpretat, dacă nu există o prealabilă lucrare,
corespunzătoare stadiului actual al ştiinţei istorice ungare.
Tânărul cercetător, Szendrei Ákos, membru al Institutului de profil din Debreţin se numără între cei puţini
care a fost abilitat drept conducător de doctorat, tocmai datorită calității muncii sale profesionale. Tema sa de
studiu este dedicată tratării istoriei politice a epocii dualiste, pe care, prin intermediul metodei prosopografice,
dar și prin adoptarea unei tratări sociologice, o diseminează şi explicitează în vectorii concentrici, majoritatea
contribuţiilor sale concentrându-se asupra perspectivelor politice ale mișcării liberale, intersectată de conceptul
favorabil dobândirii independenței statale, fapt ce implica o atitudine mai radicală față de însăşi structura dualistă. În rândul acestor demersuri se înscrie și prezenta lucrare, care reprezintă biografia unei personalități politice,
minimal amintită în multe sinteze, şi care, la vremea respectivă însemnase un pion important al vieții politice
maghiare, respectiv Justh Gyula.
El figurase continuu drept mandatar al ideii unei Ungarii independente, fiind şi liderul unor partide, ca atare,
dar şi a concretizării valorilor revoluționare din 1848-1849, întrupând, totodată, exemplul unui desăvârşit gânditor liberal care, spre sfârșitul vieții și a carierei politice, va preda ștafeta colegului și tovarășului său mai tânăr,
Károlyi Mihály, devenit mult mai faimos, în pofida controverselor generate, ca o personalitate marcantă şi de
neocolit pentru istorici. Justh nu a mai apucat sfârșitul primului război mondial, decedând în 1917, astfel încât,
am putea predicţiona, numai intuitiv, şi în cadrul unui demers istoric ficţional, ce anume s-ar fi întâmplat, dacă
această figură politică, afină faţă de naționalități și avocatul unei linii teziste liberale și autonome, fără a accepta, însă, radicalismul francmasoneriei liberale anticlericale, și a socialismului, s-ar fi aflat de partea lui Károlyi
Mihály!
Cartea de faţă este una foarte bine documentată, autorul folosindu-se de o gamă variată de surse. Majoritatea lor provin din fonduri aflate la Arhivele Naționale ale Ungariei, respectiv din colecțiile Bibliotecii Naționale
„Széchenyi”, fără a se omite circuitul arhivelor de nivel local şi zonal. Cum au mai fost, în cazul unor lucrări de
acest gen, legislația vremii – inclusiv regulamentul de funcţionare al Parlamentului – reprezintă o categorie de
izvoare fundamentale, la fel ca și presa vremii, centrală şi areală, precum și o bibliografie, aproximat exhaustivă,
în rândul căruea, memorialistica ocupă un rol important.
Lucrarea este eşalonată mai mult în capitole tematice decât în cele cronologice. Structura sa este relativ simplă, abordabilă, se trece la o secvenţă problematică la alta numai atunci când semnatarul este convins că, în limitele date, subiectul tratat a fost epuizat într-un mod optim. Primul parte este una de prezentare a metodologiei
și a resurselor documentare (edite şi inedite) folosite. Următoarea reprezintă o incursiune referitoare la primele
faze ale vieții şi activităţii dezvoltate de către Justh Gyula. Din punctul de vedere a relevanţei cronologice a evenimentelor, compartimentul al treilea include cele mai consistente direcţii tratate. Intitulat, În labirintul politic al
epocii dualismului, se face o temeinică evocare a activităţii politice a subiectului, în cadrul vieții politice maghiare.
Un subcapitol interesant este cel în care se descriu cele trei audiențe de care Justh beneficiase la Curtea imperială.
Din punctul de vedere al analizei politice, secvenţa a patra este de cel mai mare interes, deoarece în cadrul ei,
Szendrei analizează perspectivele politicii liberale a epocii, prin prisma a trei chestiuni, nerezolvate însă, şi trecute în portofoliul moștenirilor valide pentru secolul XX: dimensiunea secular-clericală a politicii statale, chestiunea
dreptului de vot, problema conceptului de națiune și a naționalităților. Ultima parte a cărţii înfăţişează felul în
care Justh Gyula a fost perceput de contemporanii săi, între care au figurat nume precum, Ady Endre sau Jászi
Oszkár. Cele două subcapitole din final, au un caracter analitico-sintetic, îndeplinind o menire conclusivă privind
locul şi rolul asumat de către personalitatea politică respectivă în cadrul vieţii de partid, mai precis raportarea sa
individuală şi colectivă la impunerea şi salvgardarea idealului deplinei independențe naţionale.
Utilitatea acestui volum monografic credem că rezidă în sporita contribuție din punct de vedere documentar
şi interpretativ la mai buna înțelegere a vieții politice maghiare din epoca dualistă.

228

Martin Pekár (editor). Ethnic Minorities in Slovakia
in the years 1918-1945. A Survey.
Prešov, 2011. 195 p.
Istoriografia națională slovacă, la fel ca entitatea statală în sine în plan politic, reprezintă o apariţie de sine
stătătoare dpv. științific, dar, în același timp, extrem de performant, manifestând o serie de subiecte exploatate
dintr-un unghi propriu de abordare în locul celei vechi, confederative. În rândul unor lucrări de asemenea calitate se înscrie prezenta lucrare culegere de studii, vizând dezbaterea unui subiect cu imediate conotații: situația
minorităților naționale din Slovacia în epoca intrebelică şi belică. Deoarece acest interval poate fi divizat în două
unități cronologice diferite, problematica este tratată structural, ca atare. Primul segment se referă la tematica
noii Cehoslovacii, reprezentat de lideri precum Masaryk și Beneš, respectiv faza experimentării unui stat federal compus din două națiuni şi mai multe comunități etnice. Iar următoarea este cea reprezentată de etapa
post-München, marcată de ocupația hitleristă și crearea statului slovac, de iure independent, de facto, atașat însă
Germaniei naziste până la finalul războiului şi la restabilirea graniţelor statului cehoslovac.
Din punct de vedere structural, volumul este edificat în cinci capitole distincte, dintre care primele trei se
concentrează asupra unor subiecte legate de situația generală a minorităților și a relațiilor acestora cu statul, iar
ultimele două conțin analize concrete legate de soarta unor comunități minoritare propriu-zise, atât între 19181938, cât şi pentru anii 1939-1945.
Primul capitol este unul care explorează îndeosebi metodologia filosofiei politice, și discută problema identității naționale și a celei etnice din Europa secolului al XX-lea, făcând o scurtă introducere în terminologia analizei
în domeniul politicilor naționale, cum ar fi termeni legați de conceptul de stat național, națiune politică sau etnică, identitate și conștiință civică etc. Lista bibliografică include aici semnificative titluri de sorginte autohtonă,
în limba slovacă sau cehă, dar și multe apărute în străinătate, pe continent sau în America. Următorul construct
se concentrează asupra evenimentelor ulterioare încheierii primului război mondial, care au generat – în opinia
autorilor – majoritatea acelor conflicte etnice care au repercusiuni chiar și în zilele noastre. În partea de mijloc a
poligrafiei se face o prezentare sintetică și succintă a ceea ce a însemnat sistemul de la Versailles în Europa centrală și de est, accentuându-se lipsurile acestuia, și diferențele dintre teorie și practică. Bibliografia utilizată este
concentrată, selectivă și conține mai ales unele tomuri clasice ale scrisului istoriografic occidentale, cum ar fi Dark
Continent: Europe”s Twentieth Century, semnată de către Mayower, volumul memorialistic al lui Robert Lansing
despre negocierile de pace de la Paris sau excelentul articol al lui A. Sharp, intitulat The Genie that Would Not Go
Back into the Bottle. Capitolul al treilea face o prezentare generală a situației minorităților din Cehoslovacia interbelică, într-o manieră sintetică. Acest segment are mai mult un caracter introductiv, fiind succint și cu o bibliografie minimală, de numai trei înserieri. De fapt, editorul mizase pe caracterul mijlocitor asumat pentru tranziţia la
cele două compartimente succesoare, și care reprezintă, de fapt, substanţa hermeneutizării profesate cu privire la
situația minorităților din zona slovacă a statului de altă dată. Cele două părţi în discuţie sunt separate cronologic,
prima tratând starea minorităților din Cehoslovacia independentă și suverană, din punct de vedere constituțional și legislativ – nu numai al celei centrale, ci și din al celor legislațiilor locale, deoarece în Cehoslovacia interbelică, unitățile administrativo-teritoriale deţineau o considerabilă putere legislativă internă. Următoarea secvenţă
trebuie să opereze, în schimb, cu o metodologie diferită, pentru că, în perioada Slovaciei belice , în cursul căruia
statul totalitarist autohton – numit în acest fel chiar de către autori – trebuia să fiinţeze şi acţioneze în limitele
realităților denotate.
În cadrul ambelor ultime capitole dezbătute, autorii relevă aspecte legate de existenţa a șapte minorități. Astfel, este trecută în revistă situația celei maghiare, germane, iudaice, cehe (sic!), poloneze, țigane și rutene. Este
interesantă abordarea chestiunea naționalității cehe, fiind analizată ca o minoritate internă, și nu drept una din
cele două națiuni – și, pe deasupra, mai mare și mai numeroasă a Cehoslovaciei, – fapt înseamnând că semnatarii
studiază problematica din perspectiva unei istoriografii naționale slovace, și deloc pe baza tradițiilor scrisului
istoriografic comun până în 1993.
Citind prezentul volum cu caracter de sinteză, se ivește logic întrebarea, de ce a fost necesară publicarea sa
în limba engleză, pentru un public internațional. Probabil şi din cauză că referințele arhivistice şi studiile de caz
disipate în publicistica de profil sunt minim abordabile pe seama lectorului străin, iar în situaţia citată acum de
noi, un atare puţin cunoscut evenimenţial apare firesc încadrat în structura cărții de faţă, ca parte integrantă a fenomenelor istorice mai generale. Considerăm că s-a dorit iniţierea unei alte / noi direcţii de cercetare, iar pe baza
acestei sinteze, vor apare o serie de monografii dedicate problemelor legate de minoritățile din Slovacia.
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Paksa Rudolf, Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek
új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója.
Budapest, MTA BTK TTI, 2013, 400 p.
Tânărul istoric din cadrul Institutului de profil, autorul prezentei cărții, a abordat cu mult curaj un subiect
atât de delicat, cum ar fi problematica extremei drepte maghiare din perioada interbelică. Cu atât mai mult cu
cât, în clipa de față, drept o consecință aleatorie a crizei economice, în Ungaria s-au întărit vocile xenofobe, ba
chiar există un partid destul de puternic, ai cărui lideri deseori cochetează cu anumite clișee al mișcărilor de/ din
această epocă.
Tomul reprezintă varianta îmbunătăţită a tezei de doctorat, elaborată sub îndrumarea lui Romsics Ignác, personalitate a scrisului istoric din ţara vecină, al cărui nume înseamnă în sine o garanție a calității monografiei,
a abordării sale, deschise şi originale. Discipolul își urmează maestrul şi, în ce măsură va putea fi comparat cu
acesta, se va adeveri numai în viitor.
Din start, trebuie să remarcăm specificitatea concepţiei sale în ceea ce priveşte definiţia naţional-socialismului
maghiar, în sensul cel mai practic / pragmatic. Semnatarul evită de fapt, să ne ofere o clară definiţie terminologică, operând însă cu noţiunea într-o manieră foarte practică a scrisului istoric, situând sub lupa analizei toate
acele mişcări, pe care le consideră a fi apropiate nazismului. În fond, motivul acestei acţiuni ne este dezvăluit
încă din primul capitol introductiv, care ne explică nu numai metodologia cercetării, ci trece totodată, în revistă,
într-o modalitate foarte critică, cum anume s-a desfăşurat configurarea acestei importante probleme, permiţându-şi adesea replici destul de tăioase la adresa realizărilor „cosmetizate” proprii unor istorici din epoca totalitară.
Iar subiectul ales de către Paksa Rudolf devine cu atât mai interesant, cu cât este vorba de un termen extrem de
„traumatizat” folosit, totodată, pe larg în limbajul politic contemporan, pentru a marca, în general, întreaga paletă de manifestări a extremei drepte şi, după caz, şi a politicii actualului partid de guvernământ.
Pentru autor, noţiunile de „extremă dreaptă” şi „naţional socialism” sunt similare, dar nu desemnează acelaşi
lucru. În acest fel, el nu este nevoit să-şi pornească analiza nici din anii imediat următori primului război mondial, odată cu creionarea activităţii unor organizaţii paramilitare, precum cele conduse de Prónay, Héjjas sau
Ostenburg, şi nici cu venirea la putere a amiralului Horthy Miklós. Nu îl include în demersul făcut nici pe un
politician, ajuns premier, de genul lui Gömbös Gyula, ale cărui pronunţate simpatii pro-fasciste – evidente într-o
asemenea măsură, încât era denumit peiorativ către de adversarii săi politici, drept, „signor Gömbölini” – şi nici
măcar pe Imrédy Béla, de al cărui nume se leagă primele legi antisemite, şi care a fost executat în 1946, drept
criminal de război. Analiza lui Paksa se rezumă la un micşorat segment al eşichierului politic maghiar interbelic,
în primul rând la ilustrarea atitudinilor manifestate de către Meskó Zoltán şi Böszörményi Zoltán, dar mai ales
asupra Mişcării Crucilor Încârligate, diriguită de excentricul Szálasi Ferenc. Această categorisire poate însă să
provoace multe ciocniri de opinii în acel prim-plan specific, în care istoria contemporană se intersectează cu discursul politic.
Cartea discutată de noi este voluminoasă, bine documentată. O importanţă cu totul aparte este acordată acelor surse care reflectă cel mai bine conceptele originale ale partidelor şi mişcărilor considerate a fi de nuanţă
naţional-socialistă, respectiv presei lor interbelice. Chiar există un catalog analitic, reprodus în anexe. Autorul
cunoaşte perfect şi izvoarele arhivistice, efectuând cercetări în fondurile unor lăcaşuri importante din Budapesta.
Totuşi, la prima vedere ne surprinde lipsa totală a celor din provincie, adică a celor regăsibile în filialele judeţene
ale Arhivelor Naţionale ale Ungariei. Probabil că evenimentele desfăşurate în afara perimetrului Capitalei nu au
fost considerate drept având o importanţă majoră, comparativ cu ansamblul celorlalte, dar, cu toate acestea, sugerăm ca într-o viitoare augmentată cercetare, ar putea fi incluse şi aceste materiale. Lista bibliografică este şi ea
una extinsă, conţinând o serie de titluri, apărute în ţară, – poate că ar fi fost binevenită şi o abordare comparativă,
în plan internaţional, – care trece, practic în revistă, tot ceea ce fusese mai valoros de consemnat în istoriografia
maghiară din ultimii ani. Reclamăm lipsa inserării bibliografice a cărţii a lui Unghváry Sándor, personaj binecunoscut şi în cadrul evenimentelor petrecute la Cluj între anii 1940-1946, intitulată Mit láttam az Andrássy-úti nyilasházban? A hungarizmus élete és bukása, care, la vremea apariţiei stârnise reacţii violente, fiind prima lucrare care
se concentra asupra dezbaterii ajutoarelor primite de către Crucile cu Săgeţi din Germania nazistă. Poate că este
vorba de o omisiune intenţionată, deoarece în zilele noastre circulă teza privind faptul că mişcarea lui Szálasi nu

230

fusese agreată şi nici ajutată din exterior, datorită diferenţelor ideologice de care, liderul maghiar se crampona cu
îndârjire.
Structura tomului este una simplă şi clară, fără să denote o minuţiozitate, excesivă. Capitolele introductive conţin descrierea metodologiei cercetării, şi pe larg, – în cinci subdiviziuni – sursele istoriografice publicate,
grupate în ordine cronologică, conform următoarei clasificări: din epoca lui Horthy Miklós, din anii postbelici,
din istoriografia occidentală – fie de imigranţi maghiari fie de alţi – din epoca lui Kádár János, şi din epoca „democratică”. În rest, părţile care conţin textul descriptiv-explicativ al fenomenului istoric sunt divizate pe criterii
temporale, în care gruparea informaţiei în funcţie de considerente tematice joacă un rol secundar, cu toate acestea, textul rămâne unul cursiv şi pe înţelesul tuturor. Analiza porneşte de la Mişcarea Crucilor iniţiată de către
Böszörményi Zoltán, integrând şi impactul celor similare, fasciste şi naziste asupra gândirii extremiştilor maghiari de dreapta. Ascensiunea Crucilor Încârligate este considerată de autor ca fiind „al doilea val” al extinderii
ideilor naţional-socialiste, în mod natural, unul mai de succes decât cel precedent, cel validat de către imitatorii
fasciştilor. În viziunea lui Paksa, acest fapt calităţilor organizatorice denotate de un lider precum Hubay Kálmán,
căruia îi este dedicat un fragment distinct, comparativ cu cel atribuit, în mod automat, personalităţii lui Szálasi
Ferenc. Un alt segment analitic este închinat intervalului în care reprezentanţii acestor partide de extremă dreapta – consecvent numiţi ca fiind naţional-socialişti – acced în Parlament. Un subcapitol interesant din punctul de
vedere al istoriografiei şi analizei politice este cel care ilustrează felul în care a decurs competiţia între aceste
forţe, divizate la rândul lor în mai multe grupări, pentru a dobândi favorurile naziştilor în cursul primilor ani ai
celui de-al doilea război mondial. Ultima parte are un titlu sugestiv „La putere” şi tratează istoria unui scurt răgaz, dar plin de evenimente, generat ocupaţia militară germană şi, marcat final, de retragerea forţelor respective
de pe teritoriul Ungariei autodizolvarea cabinetului Szálasi. Autorul sesizează bine că dominaţia germană a adus
marea schimbare, prin faptul că numai sub o atare presiune guvernatorul Horthy a putut fi silit ca să numească
un alt prim ministru, în persoana fostului ambasador la Berlin, Sztójay Döme. În loc de concluzii, ultimul capitol
sintetizează evenimentele survenite după război, constând în condamnarea liderilor național-socialiști, drept criminali de război, şi schiţează câteva idei originate de o posibilă ulterioară cercetare vizând emigraţia maghiară
din Occident, care a părăsit ţara natală tocmai din cauza acestui tip de convingeri.
Între punctele „forte” ale cărţii putem remarca buna documentare, stilul cursiv, limbajul profesionist, accesibil totuşi şi pentru ne-specialişti, dar şi volumul mare de ilustraţii conţinând afişe, fotografii şi alte materiale
similare. În mod evident, calitatea analizei politologice mai poate fi îmbunătăţită. Fără îndoială, cartea lui Paksa
Rudolf reprezintă un demers valoros în studierea chestiunii extremei dreapta din punct de vedere istoriografic şi
nu numai, iar tânărul autor promite rezultate pe măsură într-un viitor nu prea îndepărtat.

Editori: Bordás Sándor, Glavanovics Andrea. Történelmi traumáink.
Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében.
Budapest, ”Kodolányi János” Főiskola , 2015, 327 p.
Ştim din propie experienţă că, atunci când se finanțează un proiect de cercetare în domeniul științelor sociale
și umaniste, de obicei, se pot prezice rezultatele, ca și modalitatea oportună de valorificare, pe acestea. Se întâmplă și cazuri, – deși acestea nu se pot generaliza –, în care contribuţia ştiinţifică se validează într-un fel extrem de
eficient , atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Un exemplu îl constituie volumul de față, care include
cinci studii diferite, centrate în jurul traumelor petrecute din istoria maghiară, cu un accent deosebit pe cele consemnate în secolul al XX-lea.
Tomul discutat acum înglobează lucrări elaborate, majoritar, de către specialişti proveniţi din cadrul unei universităţi particulare din capitala Ungariei. Primele patru studii reprezintă cercetări individuale, cu subiecte bine
definite din punct de vedere tradiţional, iar ultimul, acoperind o marjă spaţială echivalentă a circa două treimi
din întreg, fructifică rezultanta seriei de sondaje, marcând gradual reflecțiile curente generate de tentativa de diseminare a traumelor istorice respective.
Prima contribuţie, semnată de către Csurgai Horváth József, cumulează datele statistice referitoare la dinamica modificării procentajelor etnice în situaţia județului (fostul comitat) Fejér din Ungaria1, naționalitățile, co-
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Nu este vorba de similarul județului Alba din România, care în epoca dulistă se numea comitatul Fehér.
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nivente elementului maghiar, fiind reprezentat de germani, slovaci și rromi / țigani. Elaboratul redactat de către
Lőrinczné Bencze Edit înfăţişează o imagine sintetică a evoluției comunității maghiare din Croația, începând
cu fazele târzii ale epocii dualiste şi până în zilele noastre, incluzând drepturile obţinute în cadrul Croației independente,- membră a Uniunii Europene ,– relevând atât locul / rolul acesteia în viața politică internă, cât și
dezvoltarea sistemului de învățământ în limba maternă. Credem că acest demers este marcat de un relativ puseu
conjunctural, deoarece, – probabil unui dat istoric moştenit şi a absenţei, ca atare,a sursei de conflict cu națiunea
majoritară, –etnicul local maghiar este minim vizibilizat în palier intern şi internațional , în raport cu cel din România, Serbia, Slovacia, Ucraina etc. Concluziile în sine nu sunt deloc pozitive, autoarea neasumându-şi o opinie
tranșantă, probabil neștiind, sau numai intuind, ce anume poate aduce viitorul în această privință; ea afirmă doar
faptul că, pe baza curentului vizând asimilarea ori imigrarea, rămâne deschisă întrebarea dacă această comunitate îşi va păstra caracterul național specific sau va dispărea în viitorul nu foarte îndepărtat.
După aceste două studii de caz, reduse ca întindere, urmează alte două intervenţii, cu un caracter mai general,
care se concentrează asupra unor percepții fiinţând la nivel național . Secvenţa realizată de către Ujváry Gábor
reprezintă practic, un soi de „ars politica”, sau, mai bine zis, de ars historiographica în legătură cu asumarea moștenirii istorice de către generațiile actuale din Ungaria vecină, incluzând aici nu doar momentele glorioase /festive,
ci și eșecurile/sincopele, pătrunse de amărăciune, precum epocile guvernării unui Kún Béla sau Szálasi Ferenc. O
contribuție deosebită este ilustrată de meditaţia istoriografică făcută despre scrisul unei marcante personalităţi,
ca, de pildă, Szekfű Gyula.
Un alt segment analitic îi aparţine prorectorului instituţiei sus citate, Vízi László Tamás. Intitulat, De la politica
de doleanțe până la reunificarea națiunii: tentativele guvernamentale de a trata moștenirea Trianonului în Ungaria de după
1989, universitarul respectiv efectuează o selectivă trecere în revistă a gestionării „lăsământului diplomatic”, începând cu era amiralului Horthy şi încheind cu intervalul guvernării ultimului cabinet condus de către Orbán
Viktór. Autorul recenzează într-un mod destul de comprehensiv, – desigur în limita spațiului disponibil, – percepția asupra relației stat-națiune în cazul regimurilor politice interbelice și postbelice, insistând cu obstinaţie în
chestiunea strategiilor adoptate oficial după 1989, reprezentate de echipa Antall József, de guvernările socialiste
– dintre care o atenție sporită revine mandatului Horn Gyula, dar – și celui deţinut de pomenitul Orbán. Este de
remarcat dezinhibarea cu care semnatarul descrie evenimente și fenomene, precum legea statutului, referendumul din 2004 și acordarea cetățeniei maghiarilor de peste hotare.
Partea cea mai consistentă a poligrafiei o reprezintă cercetarea sociologico-politico-statistică, înfăţişată de către triada compusă din Bordás Sándor, Kontó Gizella și Ujma Péter, care interpretează rezultatele unor chestionare difuzate în Ungaria și în țările vecine, – atât în cazul maghiarilor din diaspora, cât și a naţiunilor majoritare în
România, Serbia și Slovacia, – cu privire la percepția unor procese, fapte şi întâmplări, pe care o bună parte a indivizilor aparținând națiunii maghiare le percepe ca fiind traume istorice. La finalul sintezei, autorii au atașat, ca
anexe, documentaţia folosită, dar, probabil că partea cea mai valoroasă nu este analiza în sine, – de un elevat nivel, susţinută de exacte calculele matematice, – ci serie de tabele și diagrame, reprezentative, drept benefică sursă
de inspirație pentru ulterioare periegheze. Interdisciplinaritatea este ilustrată prin utilizarea modelului comparat
Hoefstede ,– utilizat mai ales în domeniul managementului comparat, – al scalei Bogardus și al figurilor Boxplot.
Din punctul nostru de vedere, interesantă persistă concluzia formulată faţă de empatia dovedită de români,- cu
excepţia atitudinii manifestate în cazul păcii de la Trianon (1920) şi a arbitrajului/dictatului de la Viena (1940)-, în
comparaţie cu sârbii şi slovacii, faţă de traumele survenite în cursul existenţei naţiunii maghiare.
Opinăm că volumul de față înseamnă o indiscutabilă noutate în domeniul aprehensiunii ori comprehensiunii
faţă de alteritate în spaţiul şi timpul istoric al arealului carpato-dunărean.
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