
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



PATRIMONIUM BANATICUM 
V 

2006 

Anuar de: 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ANTICĂ 

ISTORIE 
ISTORIA ARTEI 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Redacţia: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
a Judeţului Timiş 

Colegiul de redacţie: 
Redactor coordonator: Dan Leopold Ciobotaru 

Membrii: 
Dr. Florin Draşovean 
Dr. Vasile Dudaş 
Dr. Ioan Haţegan 
Dr. Vasile Râmneanţu 

Adresa redacţiei/Please send any mail to: 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş 
Str. Episcop Augustin Pacha 300055, Timişoara 

Layout: Noi Graphics 

Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine în exclusivitate autorilor 

Volum editat în cadrul programului Areal Banat-Patrimoniu mobil 2007 
Proiectul Patrimonium Banaticum voi. - V 2006 al Direcţiei pentru Cultu'ră, 
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş 
Director executiv: Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 
Responsabil de proiect: Dan Leopold Ciobotaru 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL 
CULTURAL NAŢIONAL A JUDEŢULUI TIMIŞ 

PATRIMONIUM BANATICUM 
V 

2006 

Anuar de : 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ANTICĂ 

ISTORIE 
ISTORIA ARTEI 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



ARHEOLOGIE SI ISTORIE ANTICĂ ' 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Gheorghe Lazarovici et alli 

era o locuinţă din epoca cuprului, P169/P172 (cultura Tiszapolgar: Lazarovici et 
alii 2005; 2005a; 2005b p. 29, fig. 4a). Săpătura s-a lungit cu încă cinci carouri spre 
nord (c. 172-180 DE), pentru dezvelirea locuinţei Tiszapolgar (P172) (Lazarovici 
et alii 2001 p. 183, fig. 145) şi prepararea blocului P151-153, cercetare rămasă 
neîncheiată. 

Nivelul medieval. 

Începând de la adâncimea -40 cm şi sporadic mai sus, în anumite carouri, au 
fost descoperite fragmente medievale timpurii, fiind vorba de complexe (bordeie 
şi semibordeie) care se adâncesc în stratul de cultură din nivel Tiszapolgar şi din 
nivel 5, din faza cultura Banatului IIC, poate şi III. Acestea urmează a fi cercetate 
în campania viitoare. 

Nivelul de epoca cuprului. 
Complexele aparţinând epocii cuprului, culturii Tiszapolgar (pentru termen 

Schier W., Draşovean FI. et alii 2004; şi M.-C. şi Gh. Lazarovici 2007 m.s.) 

Fig. 2 Parţa, planul nivelului 4 cu comple11:ele cercetate până acum 

descoperite parţial în campania precedentă, acum au fost studiate, studiul 
substrucţiilor nefiind încheiat complet. 

Complexul P171-P172, acoperit în cercetarea recentă pentru a fi păstrat, a fost 
dezvelit, iar ca urmare a lărgirii suprafeţei au mai apărut resturi de chirpici de la 
alte două.complexe (P 173-174), în carourile E-F 174-176, toate pornind la acelaşi 
nivel de călcare (-0,45/55 cm). Ca şi primele complexe Tiszapolgar cercetate 
(Lazarovici et alii 2001, fig. 145-148) structura lor este din bârne mari, iar spaţiile 
dintre bârne erau lipite cu lut. 

Locuinţa 171-172. În campania precedentă am găsit resturi de chirpici şi o 
podea suspendată. Printre chirpici apăreau fragment ceramice Tiszapolgar, în 
vreme ce pe nivelul de călcare erau şi fragmente ceramice ale culturii Banatului 
ne sau Illa, aparţinând nivelului 5, cu o grosime în aceste părţi de15 cm, iar 
materialele ceramice tipice fiind puţine. Acest complex avea o structură mai 
deosebită. Despre fundaţii nu putem preciza mare lucru, cercetarea s-a oprit la 
nivelul de călcare, ştim doar că structurile au stâlpi mari, adânci (Lazarovici et alii 
2001, fig . 145-148). 
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Fig. 3 Parţa, a) în spate nivelurile 4-5; b) stânga profil deranjat de săpătura lui M. Moga. 

Fig. 3c L 171/1 72 ceramică pe podea, d) profil peste complex. 

Fragmentele ceramice descoperite pe nivelul de călcare, mai ales la ceramica 
uzuală sau semifină, erau caracteristice, deopotrivă, pentru cultura Banatului IIC
III dar şi Tiszapolgar. 

Ceramica fină se deosebea prin caracteristicile toarte cioc. În campania 
precedentă am considerat că platforma ar putea fi perete sau podea suspendată. 
După ridicarea structurii de chirpici, am constatat că este vorba de o podea 
suspendată. Dimensiunile sale nu erau prea mari, 1,8/1,9 x 1,6 m, din care motiv 
nu putea fi etaj (fig. 4a). Ceramică se găsea doar spre latura de sud, credem că 
era loc de depozitare (fig. 4c), platforma servind poate ca pat. Asemenea situaţii 
am descoperit la Ţaga în mai multe complexe (Lazarovici Gh. et alii 2003; 2004 ; 
Maxim et alii 2005). 

În ea au fost observate anumite denivelări (fig. 4a), determinate de bârne 
masive din substrucţie. Înspre peretele de nord a fost descoperită o râşniţă spartă 
in situ. (fig. 4d). 
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Gheorghe Lazarovici et alli 

Fig. 4 L 171/172 a) Podea suspendată; b) structura; Fig. 4c Ceramică sub podea; d) râşniţă 

Construcţia are o rmă suprinzător de apropiată uinţă cercetată mai 
de mult, tot de la Parţa (platforma 166 din nivel 5) unde, de asemenea pe o parte 
a locuinţei (latura de est) se afla patul, ca să îi zicem aşa, deşi putea servi şi altor 
funcţionalităţi. Aceea avea dimensiunile de cea. 1,2 x 1,7 m (unele margini din 

----------·�-. 

Fig. 5 Platforma 166 
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lăţime nefiind clare). Acolo am găsit şi resturi de la pereţi sau poate lipituri de la 
un tavan, împrăştiate împreună cu fragmente ceramice şi oase. 

În suprafaţa nou deschisă au fost preparate alte aglomerări de chirpici, alungite 
ca formă, provenind de la complexe Tiszapolgar (P173-174), cele mai multe au 
structuri de lemn, iar spaţiul dintre lemne este acoperit cu chirpici. 

Ca şi la celelalte complexe Tiszapolgar, dărâmăturile de chirpici se înşiruie de-a 
lungul pereţilor, ele provenind, credem noi, de la structurile de pereţi de lemn 
lipiţi cu lut, pentru a feri de vânturi, obicei des întâlnit la construcţiile ţărăneşti 
din lemn din Transilvania, din cercetările noastre de etnoarheologie (fig. *'*) . 

La arderea pereţilor, chirpiciul (acolo unde există în cantitate mai mare) pică 
de-a lungul pereţilor, alteori nu este ars şi nu îl găsim, căci materialul pentru 
chirpici nu este ca cel din fazele timpurii ale culturii Banatului (argilă şi pleavă), 
acesta are argilă, pământ şi resturi organice (iarbă, paie). 

Fig. 6a, L 1 74 b) L 1 73 c)L 1 74, L 173, L172 

Materialul arheologic descoperit a fost împrăştiat, fragmente au rămas doar 
sub "pat'; precum şi râşniţa. Alte vase nu am găsit, dar mai multe amănunte pot 
rezulta după încheierea cercetării substrucţiei. 

Fig. 7a Râmeţi , jud Alba, bârne lipite cu lut şi vopsite cu var alb sau albastru 
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Gheorghe Lazarovici et alli 

Casa Cerbului (fig. 7) 

Cercetările au continuat pe întreaga suprafaţă a blocului de locuinţe. Cu acest 
prilej, am putut constata câteva situaţii generale, dar şi unele specifice. Unele 
au fost observate şi la alte complexe, altele sunt noi. Unele încăperi ale acestei 
construcţii, dacă nu toate, continuă cel puţin din nivel 7b, deoarece grosimea 
lipiturilor merge până la baza nivelului 7b. La reluarea cercetărilor am constatat 
că acoperirea cu plastic şi lut a păstrat foarte bine complexele ( fig. 8). 

ÎncăpereaA 
La aceasta fost studiată structura de bază: stâlpi interiori şi cei de la etaj (etajul 

fiind cercetat în urmă cu 10 ani), pereţii de nord şi vest. 

Fig. 7 b Zona Casa Cerbului, a) vedere generală, b) aspect de lucru. 

Structura de bază. 
La structura de bază am constatat că sunt numeroase gropi: unele de la stâlpi 

rămaşi în funcţie, altele de la etajul ultimelor niveluri, altele de la pereţii interiori. 
Deoarece nu au fost cercetate nivelele inferioare de la P 1 1 1, este necesară o 
extindere spre sud a suprafeţei cu cel puţin două rânduri de carouri, deoarece 
încăperile A şi D (cel puţin deocamdată) continuă planul unei construcţii foarte 
mari din nivelele 7b - 7a. Împărţirile pentru nivelele 7c nu ne sunt clare, de aceea 
enumerăm doar cele din 7a/6. De fapt, la cele mai multe dintre "blocurile" de 
locuinţe, unele încăperi erau din nivel 7c şi doar unele încăperi sau amenajări erau 
din nivel 6 (Lazarovici et alii 2001, p .  105 şi urm.) 

În zona de vest o groapă medievală, care trecea şi în încăperea B, a deranjat 
parţial podeaua şi peretele interior, la 1m sud de locul unde era Capul de cerb. 
Podeaua primelor etape de locuire avea până acum cinci straturi de lipitură, dar în 
una din gropi (gr. k) am numărat 8 lipituri şi cercetările nu sunt încheiate (fig. 9a). 
Săpăturile vor trebui extinse spre sud, până la latura de sud a complexului, latură 
necercetată lasată neatinsă din cauza lipiturilor. La gropi am constatat şi ce se 
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Fig. 8 lncăperea A, structura de bază, nivel 7al6, vedere spre est 

putea observa la lipituri sau pereţi, anume că acestea sunt din mai multe etape. 
Este destul de dificil a aprecia acum mai precis din ce etapă sunt stâlpi, până nu se 
încheie întreaga cercetare a suprafeţei. 

În două din gropile centrale se pot observa grupări de trei-patru stâlpi (gr. k şi 
i: fig. 9). Totuşi, ingroapa i se poate observa o groapă mai veche (gr. ia), care avea 
doi stâlpi, din care unul a fost dezafectat la săparea gropii ib în care se pun trei 
stâlpi ca la groapa k. Cele cu trei stâlpi ţin de etapa Parţa 6, când se ridică căte un 
etaj la cele 4 încăperi. 
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Gropile de la etaj dublează de cele mai multe ori gropile de la pereţi, iar cele 
din interior sunt 2 sau 3, ele susţinând structura de lemn a etajului, pe care se 
puneau apoi straturile de chirpici. La multe din locuinţe, la etaj erau pereţi din 
împletituri uşoare sau mănunchiuri de nuiele. 

Fig. 9 Casa Cerbului: a) gr. k, b) gr. i; incăperea A 

De altfel, în campania precedentă a apărut un asemenea perete intermediar, 
picat în picioare pe lipitura 1, căci nu avea fundaţie şi nici nu era lipit (Lazarovici 
- Merlini 2005 fig. 19). Asemenea structuri au apărut la etaj, la blocul de locuinţe 
P42 şi P8 (Lazarovici et alii 2001, 1.2, p. 100). 

Fig. 10 a) Stâlpii din peretele dintre încăperea A li B; b) gropile interioare k şi m de la structura etajului 
şi acoperiş 

Peretele de nord. 
A fost singurul perete preparat. Stâlpii sunt de circa trei dimensiuni. La unele 

gropi, cele mai largi la gură, stâlp ii au fost scoşi cu prilejul reparaţiei şi înlocuiţi. În 
imaginea de jos se poate vedea o asemenea groapă lărgită. Din studierea peretelui 
se poate observa ca s-a săpat un şanţ, lat de 20-25 cm, lărgit apoi după dimensiunile 
şi locul stâlpilor. La fixarea stîlpilor este pus pământul scos din şanţ, rareori de 
folosesc bucăţi de chirpici şi mai rar pietre (nu se prea găsesc în câmpie). 

Acolo unde sunt bucăţi de chirpici în groapă şi nu sunt zdrobite, ele pică 
în groapa goală ca urmare a arderii stâlpilor până în fundaţie, apoi treptat se 
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umple groapa cu materiale din straturile ulterioare. Cantitatea mare de lem�e, 
structurile pereţilor, etajului duc la incendii de proporţii unde temperatunle 
trec de 1000°C, având loc ul\eori vitrifieri ale argilei şi compuşilor ei (Ionescu 
'*'*). Arderile puternice, dar mai ales încălzirea argilelor fac ca focul să dureze, iar 
arderile sunt dintre cele mai complete. Uneori, am găsit arderi din una sau ambele 
părţi ale chirpiciului. Se vorbeşte de arderi intenţionate, desigur sunt valabile 
când focul este pus de duşmanii contra cărora se ţin în casă, pe sub paturi, în 

Fig. 11 a) VE Stâlpi de la peretele de nord şi peretele de vest al încăperii b) EV 

sanctuar marile bile şi din cauza cărora s-au ridicat şanţurile de apărare. Pot fi 
şi arderi intenţionate, dar trebuiesc demonstrate. La Parţa, în nivel 6, arde toată 
staţiunea, dar găsim numeroase bile de praştie pregătite (vezi mai jos), sistemul de 
fortificare mai rămâne în uz în nivelul 5.  

Podeaua. 
Podeaua de la locuinţă, cum am observat şi mai sus, are 8 nivele până acum 

depistate. În campania precedentă am preparat una sau două nivele (din cauza 
îngheţului uneori cele de la suprafaţă, de la o campanie la alta se distrug). 

Toate podelele erau formate din pământ galben amestecat cu negru, cu resturi 
mărunte de chirpici şi concreţiuni calcaroase (se află în vad, în râu, la perimetrul 
din aval al aşezării). Ele sunt bine bătute, având o suprafaţă foarte netedă, ce 
poate fi şi a fost folosită ca vatră de foc ocazională sau vatră neamenajată (fig. 12c) 
uneori au resturi organice pe nivel, deşi ca să prindă lutul galben sunt spălate, căci 
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aderenţa e bună. Grosimea lor variază între 3 - 7 cm, rostul lor este de a obţine 
nivelări şi curăţiri. 

Ele se opresc la cea 4-7 cm de marginea gropilor de la structura de bază. În 
fazele 7b şi 7a, rar în 7c mai există vetre neamenajate (fig. 12c şi Lazarovici et 
alii 2001 în bordeie din nivel 7a, fig. 60), cu resturi de cărbune şi cenuşă sunt 
mai numeroase. Din nivelul 7b-6, de teama incendiilor, regulile sunt mai severe, 
vetrele cu gardină sunt refăcute de 3-4 ori (ex. P17 /43, P40 şi altele. 

Fig. 12 a)trei nivele de podea în preparare; b) structură, detaliu sus; c) vatră 
neamenajată jos 

După studierea structurilor, am constatat că pentru capul de cerb sunt două 
localizări posibile: cea indicată anul trecut sau cea din prezent. Localizările puteau 
fi deasupra intrării sau pe o laterală. Unde am amplasat-o acum se apropie de o 
structură, dar nu am descoperit a doua groapă de stâlp. Varianta veche (2005) este 
cea mai ver9similă, acolo fiind două gropi, iar structura bârnei coincide cu traseul 
peretelui de vest al încăperii B. FI. Medeleţ, datorită asimetriei capului de cerb, 
presupunea existenţa şi a unei alte structuri. 

Am încercat, pe baza săpării sistemului de gropi de la structura de bază, 
asociind cu resturile de podea (fig. 14b), să reconstituim întinderea şi amplasarea 
structurii etajului. O problemă deschisă rămâne zona coridorului spre încăperea 
B şi dacă şi acesta a avut etaj. Poate prin lărgirile spre sud şi vest, care se impun în 
viitor, se va putea clarifica situaţia. 

Încăperea B. 
Cea mai mare parte a încăperii a fost distrusă de un semibordei medieval şi 

de secţiunea lui M. Moga. Dimensiunile sale nu se pot aprecia până nu se extinde 
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suprafaţa spre sud şi vest. De la podea 
a fost săpate două nivele în campaniile 
precedente (vezi Gh. Lazarovici et alii 
2001, p. 146) şi unul în această campanie, 
nivel la care s-au oprit săpăturile. 

În zona peretelui despărţitor sunt o 
serie de gropi duble, ceea ce ar presupune 
existenţa unei structuri pentru un acoperiş 
foarte înalt, aici nefiind chirpici de la un 
eventual etaj. Dar nu este exclusă nici 
ipoteza unui etaj construit numai cu lemn, 
nu şi cu lut. În aceste situaţii, problema 
rămâne deschisă. 

Încăperea C. 
Aici a fost studiat etajul, un cuptor cu 

patru etape de refaceri, situat lângă peretele 
�---.-...,.....------..;1..-..J,.",.._ de nord, resturi a două vetre anterioare 

Fig. 13 Casa Cerbului: Structura de bază 

resturi de la peretele de est şi sud. 

Ftg. 14 a Locul etajului şt posibil al 
capului de cerb 

lîngă colţul de SE şi resturile unui etaj cu 
două refaceri ale podelei. Au fost suprinse 

17 

Ftg. 14 b Etajul văzut dinspre est (sus) şt 
nord (jos) 
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În campania precedentă, cercetările s-au oprit, în zona de nord, la un cuptor 
ce avea mai multe etape de refacere, iar în zona de sud la o aglomerare ce indica 
o construcţie cu etaj sau podea suspendată. Cercetările au arătat că este vorba de 
un etaj. Zona de vest a fost săpată de M. Moga. Dărâmăturile etajului aveau peste 
40 cm grosime, ceea ce părea suspect, deoarece de regulă nu treceau de 30 cm, iar 
la 40 cm sunt fie două podele, fie o podea şi un perete. 

Peretele de est 
Structura de bază a peretelui de est, ca şi peretele de vest al încăperii D, erau 

formate din stâlpi masivi cu diametru! în jur de 20 cm (cum apăreau gropile într-o 
fază), groapa pentru stâlpi avea între 30 - 40 cm, uneori mai largă. 

La golirea gropilor, s-a cbservat că unii stâlpi erau scoşi, având groapa lărgită. 
Aceştia trec de înălţimea etajului poate până spre coama acoperişului, care 

ar trebui să fie în 4 ape, deoarece nu sunt spaţii pentru scurgerea apelor decât 
între blocuri, altfel zăpada şi apele pluviale curgeau în interior. S-a mai constatat 

Fig. 15 Casa Cerbului, zona de N, incăperile C şi D 

existenţa unor stâlpi dubli, mai spre interior de la perete, uneori în aceeaşi groapă 
cu stâlpii de bază care ţineau de structura etajului. 

Pe marginile interioare ale parterului, în câteva locuri unde peretele a ars în 
picioare, au fost găsite fragmente de perete în picioare, cu urma bârnei (fig. 15). La 
ultimele două lipituri au fost descoperite, de asemenea, tot în interiorul locuinţei, 
resturi de la lipitura de la podea spre perete în sus, înaltă de cea 15  cm. Acestea 
aveau urme de netezie de la degete, cum de altfel apare şi în alte locuri (fig. 16). La 
una arderea era dinspre stâlp, iar la cealaltă dinspre locuinţă. 

Peretele de sud. 
Structura peretelui de sud a fost doar parţial cercetată, doar gropile au fost 

observate la nivelul de călcare. De foarte multe ori, unele gropi au putut fi 
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Fig. 16 /ncăperea C: a) traseu de perete; b)fragmentul de perete pe marginea podelei de la etaj 

Fig. 16  c) Lipitură pe sttilpul de la parter Fig. 16  d) gropi de la tncăperea C şi D 

observate doar după săparea încă a unui nivel de 10 - 15 cm. Totuşi, peretele avea 
altă structură decât cel de est. Dar, în imediata vecinătate, au fost descoperite 
gropi de la structura de bază a etajului, gropi de mari dimensiuni. Aceasta arată 
că poate fi vorba de un perete interior spre coridor. În cercetările viitoare se vor 
putea face şi alte observaţii. 

Fig. 1 7  Lipituri pe peretele la parter din diferite etape de reparaţii 
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Peretele de vest şi nord. 
Peretele de vest este în săpătura lui M. 

Moga sau dincolo de ea. Peretele de nord 
nu a fost studiat, doar stâlpul din colţ unde 
se afla o groapa foarte adâncă. 

Podelele de la parter 
Cercetarea lor nu este încheiată, 

deoarece zona cuptorului trebuia cercetată 
şi în partea de nord. Cum acolo suprafaţa 

Fig. 17  Peretele de sud era mai mică de 1m2, exista pericolul de a 
nu fi observate anumite detalii şi se tăia legătura cu complexele de la nord de Casa 
Cerbului. ' 

Cele patru rânduri de lipituri (fig. 18- 19) - deşi cercetarea nu este încheiată 
deoarece cuptorul nu a fost preparat, vatra sa necesitând studierea pe o suprafaţă 
mai mare, ca şi peretele de nord - sunt realizate din straturi groase de de 3 la 7 cm, 
uneori şi în funcţie de denivelările care au apărut. 

În perimetrul încăperii C am coborât doar la nivel Parţa 6, dar se constatau în 
jos vetre deranjate la săparea gropilor de stâlp pentru etaj provenind din faze mai 
vechi, foarte bine realizate şi arse deosebit de puternic. Asemenea vetre groase, 
bine arse, cu urme de vitrifiere, nu am găsit în nici unul din cele peste 60 de 
locuinţe. Asemenea temperaturi nu se obţin decât prin suflare cu foaie de aer. 
Primele lipituri conţin mai multă cenuşă şi argilă de culoare deschisă (posibil 

Fig. 18 Podelele privite dinspre est cu patru lipituri; in faţă, gropile de la peretele de est 

caolin, deşi nu se află în zonă, poate o argilă fină), cenuşa fiind bătută, din cauza 
argilei are o consistenţă deosebit de tare. Am întâlnit o asemenea situaţie la vetrele 
unui cuptor pentru topit şi prelucrat aurul în Cheile Turzii - Peştera Ungurească, 
tot în campania din acest an (vezi Lazarovici et alii CCA, 2006}. 

20 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

Lipiturile dinspre cuptor erau mai bine arse decît cele din restul locuinţei, fiind 
favorizate, foarte probabil, şi de cădura de la cuptor, fie de la grinzile etajului (fig. 
19b). 

Din imaginea alaturată (fig. 19c) se poate observa foarte clar coacerea ultimelor 
două straturi de lipitură. Se mai pot observa pete de cenuşă cu argilă, pete de 
argilă şi fragmente de chirpici, plus resturi de cărbune. Desigur, dacă se vor face 
unele analize, se va putea spune mai mult despre conţinutul acestor straturi . . 

Etajul 
lncă din campania precedentă, am constatat în partea de sud existenţa etajului, 

fiind lăsat pentru o cercetare de detaliu amănunţită. Structurile etajului, peretele, 
fundaţiile, structura podelei etajului au fost studiate cu mare atenţie încât acesta 
poate fi reconstituit cu grijă, unele elemente fiind evidente (fig. 14-15). Este dificilă 
acum o reconstituire, nefiind cercetate toate gropile infrastructurii, de aceea ne 
mulţumim cu descrierile generale necesare unui prim raport. 

Peretele etajului (fig. 14-15) 
O parte a peretelui de vest, pe 

lungimea cuptorului, a fost cercetată 
şi se observa clar, încă din campania 
precedentă (Lazarovici et alii 2006, fig. 
27-28, 39; Lazarovici - Merlini 2006, fig. 
27-28, 39), urmele unei structuri de pari 
groşi de 3-4 cm. Resturi ale peretelui de 
est, răsturnat peste cuptor, erau clare . 

.......,_._____. Peretele era montat pe podeaua etajului. 
c) lipituri din spatele1i marginea cuptorullli Prin rupere (fig. 14- 15), în partea rămasă 
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in situ, se observa structura interioară de pari înfipţi vertical, în lutul din podeaua 
etajului (Lazarovici - Merlini 2005, fig. 27-28, 39). 

Structura peretelui era din pari şi despicături de pari puşi vertical (fig. 21a), iar 
pe alocuri structuri de nuiele, ce formează structuri uşoare (întâlnite la etaje, ca 
ex. la peretele de est al P43). Peretele era lipit din două părţi, ceea ce înseamnă că 
servea ca margine la etajul încăperii D (cercetat în campania precedentă: Lazarovici 

Fig. 20 a) Podeaua etajului cu trapa de urcare din colţul de SE; b) peretele de est 

et alii 2005). Bârnele care se pot observa, unele despicate, ţin de structura de bază, 
fiind sesizate şi în podea la parter, cam în aceeaşi zonă (diferenţă de cea. 30 cm pe 
lăţime, ceea ce era nesemnificativ (fig. 16d). 

În plus, o parte a peretelui era răsturnat peste cuptor, nu spre colţ dar de la 
jumătatea cuptorului (fig. 14-15). Acest perete se rupe şi se prăbuşeşte înspre 
ambele etaje. Uneori, el se despică în două şi apar structuri de pari cu faţa în sus 
(fig. 21b), în ambele camere (C şi D). Aşa ne explicăm dece în încăperea D, la etaj, 
nu am găsit urma întregului perete. 

Peretele de la etaj a fost mai evident după demontarea unora din lipiturile de 
la etaj. Atunci s-a văzut clar că acesta pică peste podeaua etajului şi ambele peste 
cuptor (fig. 14-17 c). Partea ruptă, cercetată în campania precedentă, nu reprezenta 
baza de pe sol, nici una din găuri nu continua în sol, se opreau pe el. 

Peste dărâmăturile etajului au fost observate diferite structuri, unele provenind 
de la peretele de est, altele de la cel de vest, care se afla, foarte probabil pe la 
mijlocul săpăturii lui M. Moga. 

Podea etaj 
După îndepărtarea pereţilor laterali, picaţi peste podea şi reconstituirea 
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Fig. 21a Peretele de est b) urme de bârne şi nuiele, peretele de est 

structurii lor, am observat existenţa unor rupturi ale podelei şi ridicarea unora 
în sus, într-un caz chiar pe verticală. Aceste ridicături sau goluri corespund unor 
gropi de la stâlpii de sprijin ai etajului. La diferite nivele de îndepărtare a resturilor, 
gropile de stâlp se conturau foarte bine (fig. 22a-b). 

Gropile formează o linie spre sud, la capătul platformei etajului, la cea 2 m şi 
alta spre est (fig. 22 jos). 

Structura podelei de la etaj (fig. 23-26) 
Podeaua de la etaj avea o structură masivă din bârne despicate (fig. 23), puse 

una lângă alta, uneori cu distanţe foarte mici între ele (1 cm), alteori mai mare 
(3-4 cm). Bârnele la ardere păstrează resturi de cenuşă sau funingine. Arderea este 
foarte puternică, dar nu am găsit urme de vitrifiere, cum apare uneori. Arderea 
bârnelor este completă, nu sunt urme de cărbune. 

De la bârna transversală s-a păstrat un rest de urmă, grosimea ei nu poate 
fi apreciată, dar credem că era pe cant, fiind mai mică decât cele longitudinale. 

Fig. 22 Podeaua de la etaj cu urme de stâlpi 
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Bârnele pe care stă lipitura sunt orientate NS, în vreme ce bârna transversală 
are orientare EV, iar spre capătul de est este una din gropile de mari dimensiuni, 

Fig. 23 structuri de bârne despicate de la podea 

probabil cu doi-trei stâlpi. Din păcate, bârnele transversale foarte rar lasă urme, 
ele fiind sub bârnele longitudinale şi lutul nu ajunge la ele decât rareori. La unele 
din locuinţele cu etaj am găsit, de asemenea, bârne transversale, de obicei erau 
mai groase sau puse pe cant (Lazarovici eta alii 2001, p. 168, fig. 124). Bârnele 
longitudinale erau clare (fig. 26). 

Primele vetre. 
Pe nivelele de călcare au fost constatate urme ale unor vetre neamenajate, 

Fig. 24 Structura, a)dimen.siunea şi b) dispunerea bârnelor de la structura etajului 

sau poate vetre sezoniere (în sezonul rece se pot muta în funcţie de vânturi) sau 
determinate de alţi factori. La primele două niveluri, când cuptorul nu funcţiona, 
a fost descoperită căte o vatră, spre colţul de sud-est. Vatra 1 era dizlocată, vatra 2 
tăiată. Vatra 2 era foarte groasă (8-9 cm), ardere puternică, iar suprafaţa era uşor 
vitroasă. Pe ea puteau fi arse şi credem că s-au ars vase, date fiind temperaturile 
ridicate. 

Cuptorul 
Cercetarea cuptorului, începută în campania precedentă (partea din spate şi 

bolta interioară)(Lazarovici et alii 2005, fig. 25-26; Lazarovici, Merlini 2005, fig. 
26), a continuat în acest an în zona dinspre interiorul locuinţei. Cercetarea s-a 
făcut pe măsura demontării etajului şi pereţilor şi a continuat cu studiul podelei. 
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Fig. 25 a) locul vetrelor, b) vatra 1 

Pe cuptor au fost observate urmele lipiturilor podelei constatând ridicarea 
cuptorului într-o etapă timpurie, nu cea mai timpurie (fig. 25a). Tot în zona 
cuptorului au fost sesizate urmele unor pereţi de la parter şi a unora de la etaj. Cei 
de la etaj au fost demontaţi în campania precedentă. 

Cuptorul a avut trei reparaţii ale vetrei şi două la boltă, făcute dinspre interior. 
Unele reparaţii s-au observat şi de la 

....-���Q1l��!'l!.��c;f/;�.ti<uwjtri1•«'tltt"" exterior, dar la acestea arderea era 
din ambele direcţii (din interior de la 
funcţionare şi din exterior de la arderea 
casei şi etajului). 

Pentru ca etapele de construcţie 
ale cuptorului să fie evidente, au fost 

/ :; ,păstrate părţi din vatră la diferite nivele 
/ q�� de reparaţii, la fel pentru exterior. În 
i l\�\nterior s-au observat 2 reparaţii şi la !{_ � atră şi la boltă, iar la exterior două 

"" 0 lipituri ale podelei peste boltă. Deci 
cuptorul avea trei etape de funcţionare 
(construirea şi 2 reparaţii). 

Reparaţiile la vatră şi bolta din 
interior a cuptorului sunt evidente 
(fig. 27-28). 

Reparaţiile din exterior se pot 
observa în fig. 27b. 

O problemă studiată, dar nu 
�,.a ���(tita.. in«rt"M W lamurită complet, era înălţimea la care 

mergeau podelele pe bolta cuptorului. 
Noi le-am prins pe cea. 10 -15 cm, 

Fig. 26 Casa Cerbului C, structura podelei 
etajului şi profil prin cuptor 
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dar este posibil să fi fost mai mult, 
deoarece după prăbuşirea bolţii, la 
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arderea şi distrugerea încăperii, apartenenţa diferitelor straturi de lipitură nu mai 
era posibil de stabilit exact. 

La studiul reparaţiilor au fost observate mai multe detalii care nu îşi găsesc locul 
într-un prim raport, dar sunt necesare pentru a cunoaşte măiestria, priceperea şi 
stăpânirea diferitelor tehnologii pe care meşterii şi constructorii neoliticului de 
la Parţa le stăpâneau. Această încăpere se pare că avea rol gospodăresc, cuptorul 
servind la pregătirea hranei şi la încălzit în sezonul rece. Cea mai bine confecţionată 
este vatra a doua a cuptorului, podeaua era mai bine bătută, în comparaţie cu 
podeaua 1 şi 3. Pe asemenea vatră se puteau arde şi vase. 

Fig. 27: a) structura cuptorului sub dărâmaturi; b) bolţi şi vetre după demontare 
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Fig. 28a Cuptor, vetrele, bolţile, ln timpul demontării şi după demontarea dărdmăturilor. 

Fig. 29. Cuptorul cu vetrele (Vl-v3), bolţile (bl-b3) şi podele (pl-p3) care merg pe bolta cuptorului in 
uterlor 
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Încăperea D 
La încăperea D a fost studiat etajul din partea de sus a construcţiei, unde 

podeaua avea mai multe straturi de lipituri, din care au fost demontate deja două 
în campaniile precedente. 

Fig. 30 Incăperile C şi D 

Spaţiu a fost marcat ca încăperea D, ce avea :partea D de sud la parter podea 
lipită şi o albiere semisferică; D nord, patul şi ce era sub el. Au mai fost studiaţi 
pereţii de nord, vest şi sud, zona de vest fiind parţial distrusă la nivelele inferioare 
(nivel 7a-7c, vom vedea ce a mai rămas neatins) . 

Etajul în zona de sud. 
Etajul foarte bine păstrat pe o suprafaţă de peste 2m2 a fost slab ars, de aceea 

studierea lui fiind de durată, a fost lăsat pentru această campanie. 
La reluarea campaniei, am constatat, după o nouă curăţire şi degajarea unor 

resturi, o bună păstrare a chirpiciului sub un strat de pământ de 20 cm (fig. 31). 
Locuinţa avea etaj şi două încăperi înspre sud, alta spre nord. Ele au fost cercetate 
pe nivel 6, săpătura oprindu-se pe nivelul 7c, când apar noi podele şi resturi de 
complexe. 

Fig. 31 lncăperea D şi C, vedere generală 
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jos podeaua etajului in situ şi întoarsă 
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Încăperea de sud. 
Parte din structura etajului a fost 

studiată în campania precedentă. Acum 
au fost degajate resturile, iar plăcile au fost 
întoarse cu faţa în sus şi aranjate în aceeaşi 
poziţie, pentru a identifica structura. Unele 
fragmente foarte mari dinspre kttura de 
est, spre râu (fig. 31 stânga) de dimensiuni 
foarte mari şi bine arse au păstrat foarte 
bine structurile de bârne. 

Pornind de la marginea de est, se afla 
o bârnă lată de cea. 40 cm, urmată de 
unele mai înguste şi subţiri care au ars 
mai repede şi s-au prăbuşit. Ele se aflau 
în vecinătatea unui stâlp interior, încât 
la prăbuşire rămân în dungă. Ruptura 
produsă a fragmentat chirpiciul, iar unele 
nu au ars foarte bine, nefiind posibil a 
se reconstitui continuarea şi marginile 
bârnei mari (fig. 31-32a-c). Urmau alte 6-7 
bârne. Deci pe 1,9-2, lm erau şapte - opt 

���--""""'--��� ---�������..,... bârne. Două era de 40 cm lăţime, iar altele 
mai înguste de la 25 la 35 cm. Bârnele erau 
despicate. 

Peretele de vest 
Pe latura de vest, spre încăperea C, 

parterul avea structuri de bârne şi pari puşi 
vertical. Iniţial a fost săpat un şanţ care a 
fost lărgit şi adâncit în funcţie de grosimea 
şi înălţimea la care trebuiau montaţi 
stâlpii. Uneori bîrnele erau ascuţite, alteori 

despicate, groapa bârnelor cu o structură mai puţin densă a fost golită de noi cu 
mai multă uşurinţă, uneori doar prin aspirare. Stâlpii erau ingustaţi spre vârf, dar 
retezaţi sau poate arşi (uneori in fundul gropii erau urme de cărbune, mai ales la 
stâlpii putreziţi, nearşi). 

În câteva cazuri, au fost găsiţi stâlpi dubli în interior ce serveau, cel mai adesea, 
la structura de susţinere a etajului. În gropile de stâlp pentru rigidizare au fost 
folosite bucăţi de chirpici vechi refolosite in locul pietrelor, piatra fiind rară la 
Parţa. 
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Peretele de nord 

Fig. 33 peretele de vest, a-b) c-d stâlpi de diferite forme şi dimensiuni 

Peretele de nord, situat la marginea de nord a construcţiei, cel puţin cum apar 
lucrurile acum, a oferit cele mai bune structuri şi profile de gropi. În această parte 
s-au putut observa două rânduri de pari: unii de la peretele de vest al construcţiei, 
alţii de la structura etajului. Pentru cei de la structura etajului am găsit, din loc în 
loc, impresiunea din care se pot observa dimensiunile, distanţa şi profilul stâlpilor 
de la perete (fig. 34a-b). Distanţa nu e totdeauna sigură, deoarece nu toţi stâlpii sau 
parii au lăsat urme. La unii stâlpi inpresiunea era şi în marginea podelei etajului, 
dovadă că aceştia ţineau şi de structura acoperişului (reconstituire fig. 34c-d). 

Cei de la structura etajului aveau din loc în loc stâlpi mai mari, groşi de peste 15 
cm şi alţii de la peretele de lemn al acestuia situaţi uneori unul lângă altul, alteori 
la 10 -15 cm distanţă. Unele gropi par a fi dispuse în linie, altele sunt decalate, ceea 
ce ar permite realizarea unei structuri de pari dispuşi orizontal, care formează 
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Fig. 34 Structuri şi projile de stâlpi de la peretele de vest, interior 

peretele şi care au fost lipiţi cu lut pe o anume înălţime la interior. Unii din aceştia 
au impresiuni de pari groşi de 4-6 cm (fig. 35c). Toate aceste structuri se aflau sub 
podeaua etajului, răsfira te de la 40 la 60 cm distanţă de peretele interior. Dacă erau 
pe toată înălţimea, atunci cantitatea de chirpici cu structuri ar fi fost foarte mare 
şi ar fi rămas structuri mai numeroase. Acelaşi sistem părea să fie şi la peretele de 
vest al acestei încăperi. Le etaj era aceeaşi structură, dar era mai înaltă. 

Studiul fundaţiei peretelui exterior nu a oferit prea multe amănunte, nefiind 
structuri de chirpici, ci doar gropile de stâlp. 

Din studiul diametrului şi adâncimii, observăm două rânduri de structuri, una 
cu stâlpi mari şi adînci, alta cu stâlpi mai mici (10 - 15 cm), mai puţin adînc înfipţi 
între ei. Posibil să fi fost şi alţi pari sau alte structuri, nelipite cu lut, dar acestea nu 
lasă urme. Cât de complicată este o asemenea structură se poate vedea din fig. 36 
c, unde pe 90 cm erau urmele a 8- 10 stâlpi şi pari, atât de la peretele interior, cât 
şi cel de la exterior sau de la structura etajului. 

Incăperea de nord. Etajul 
Din campaniile precedente, a fost lăsată o structură masivă de bârne de la etaj 

peste podeaua parterului, podea de asemenea suspendată şi o serie de fragmente 
de chirpici de sub acestea, ce 
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Fig. 35 a)Peretele de nord. Structura pereţilor interiori; b)reconstituire; c) structurii. de perete 

trebuiau studiate odată cu fundaţiile peretelui de nord. Demontarea structurii 
etajului, pe porţiunea lăsată, a arătat aceeaşi structură masivă de bârne ca şi în 
campania precedentă. Este vorba de bârne late între 25-40 cm, groase de peste 
12 cm (cum rezultă uneori din profilul şi impresiunile bârnelor). Impresiunile 
structurilor de bază arată că erau dispuse uneori în unghi de 90° grade , alteori 
oblic, la 45° (fig. 38). 
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Fig. 36 Structura peretelui exterior: gropile mari cu stâlpii de la structura de bază, cele 
mki de la perete 

Patul. 
Cercetarea din această campanie a confirmat urma parilor de la scară, unul, 

cel dinspre centrul camerei fiind mai gros şi mai adânc, coborând prin podea. Cel 
de al doilea, dinspre perete, era prins în lipiturile podelei. Celălalt, deşi părea mai 
mic, cobora sub podea (fig. 39-40). 
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Această groapă presupune 
construirea scării pentru etaj o dată 
cu etajul, iar parul dinspre interiorul 
constructiei trebuia fixat în pământ, 
el fiind cel mai solicitat la urcare, iar 

r-,r.,�""'""I;J..! cel dinspre perete era pentru fixarea 

Fig. 37 a-c Structură de etaj cu bârne 
transversale oblice 

.----r-, 

sau rigidizarea fuşteilor, aceştia fiind 
posibil a fi infipţi şi în peretele de vest, 
dacă avea o structură potrivită, cum ar 
fi ca la cel de nord. Dar pentru peretele 
de vest nu cunoaştem structura, 
deoarece fiind perete de inter!or, nu 
era necesar a fi lipit cu lut . 

Sub scară au fost observate bile 
de praştie ce păreau grupate, accesul 
spre ele fiind marcat de un orificiu ce 
avea şi un capac de lut sub o presupusă 
scară ce urca la etaj. Sub pat a fost 
descoperită o singură groapă de stâlp 
de mari dimensiuni. Ea nu a fost golită 
complet, aşa incât nu ştim câţi pari 
intrau în ea, de multe ori în asemenea 
gropi sunt 3-4 pari. După amprentele 
de pe structura interioară a patului, 

Fig. 38 Podeaua etajului, inciiperea D, chirpici cu impresiuni de bîrne la 45• 

este posibil să fie locul pentru bârnele oblice, peste care urmau parii. 
Patul avea o structura de pari rotunzi, groşi de 6 la 9 cm, puşi unul lângă altul, 

pe lăţime, adică pe partea cea mai scurtă, aşa având cea mai mare rezistenţă. 
Groapa 2 servea pentru stâlpii de rezistenţă sau un butuc retezat, deoarece el nu 
trecea prin structură ca stâlpul l. Stîlpul S ţinea de scară, iar stâlpii 3,4,6,7 ţineau 
fie de pereţii marginali, fie ca sprijin pentru bârnele oblice. 

Parii de la structura interioară erau legaţi cu curmeie, nuiele sau liane de grosimi 
pînă la 1,5 cm, aşa cum am întâlnit la nişte impresiuni din zona centrală (fig. 41a-b 
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Fig. 39 a) gropi de la scară; b) Gropi de la scară şi marginea patului 

reconstituire). 
Asemenea legături am sesizat şi la peretele cu Luna de la Templul/Sanctuarul 

2 din centrul staţiunii (Lazarovici et alii 2001, 1.2, pl. 93/7) . Structura parilor era 
similară cu mesele - altar din acelaşi loc, doar că acelea erau de dimensiuni mai 
mici. Uneori, sunt doi pari mai groşi între care urmează 4-5 pari mai subţiri (fig. 
41c) .  

Fig. 40 Groapa de stâlp sub pat de la scară 

Patul era plasat lângă peretele de nord şi avea dimensiunile 2,2 x 2,6 m, iar 
sub el au fost descoperite peste 30 bile de praştie. În campania precedentă, sub 
scară au fost descoperite bile de praştie ce se întindeau spre centru şi nordul 
patului. Patul avea pe peretele de sud o bordură uşoară cu structură de pari nu 
mai groşi de cea. 5 cm, lipiţi cu lut, probabil un perete înalt de cea. 50 cm lipit cu 
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lut. Parii erau fixaţi pe structura peretelui de vest. Doar în această parte am putut 
reconstitui structura, deoarece la peretele de nord înălţimea nu putea fi apreciată, 
dar credem că era la fel de înaltă. 

Peretele lateral, de vest, al încăperii în zona scării avea un rând de lipituri 
orizontale din pari cu structură ca cea a podelei, doar că acolo stâlp ii verticali erau 
la cea. 20 cm distanţă. Structura a fost pusă pe marginea patului, după o anume 
perioadă de funcţionare, deoarece marginea patului în acel loc a fost rotunjită (fig. 
39b, 43c mai ales 44). 

Marginea de sud. O altă structură, tot uşoară şi tot scundă, avea peretele dintre 
încăperea de nord şi sud, tot pe marginea patului. Încă din campania precedentă, 
era clar că cu structura pe care o avea nu putea fi prea înalt. Peretele avea nevoie 
de o structură pe care să se sprijine, aceasta fiind struct>.ua de rezistenţă de la 
mijlocul etajului şi un rând de grinzi longitudinale, mai groase. 

Structura marginii de sud era formată din pari înfipţi vertical, lipiţi cu lut pe o 
structură împletită, orizontală, slab arsă, fiind păstrată doar baza peretelui. Datorită 

Fig. 41 Patul, a-b) structuri ale patului cu urmele unor nuiele sau liane; c) profil prin lipitura podelei 

lipiturilor sucesive ale podelei, marginea s-a îngroşat. La arderea şi prăbuşirea 
patului, acest perete rămâne mai sus ca restul podelei, deoarece structura mergea 
pe marginea patului până la podeaua încăperii de sud. 
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Din loc în loc, fragmente de chirpici, ce păreau puse intenţionat sub margine, 
în zona peretelui despărţitor, aveau impresiune rotundă de la un stâlp mai gros, 
vertical (fig. 45). 

Unele fragmente de chirpici cu urme de pari groşi de 4-6 cm marcau peretele 
din marginea patului. Peretele despărţitor a fost distrus înainte de a arde mai bine, 
de prăbuşirea etajului de la încăperea de sud. 

Structura inferioară a patului. Pe alocuri, am găsit urme de bârne puse pe 

Fig. 42 Patul: a) straturi de lipituri; b) structură inferioară, c) vedere generală 

partea lungă a patului, iar cele transversale pe cea scurtă. Cele lungi (orientate 
EV) aveau spre mijloc un butuc sau piloţi scunzi, retezaţi, pe care erau puşi pari 
orientaţi NS. Parii aveau peste 2,2 m lungime, cât era lăţimea. patului. Podeaua a 
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fost studiată în detaliu pentru a sesiza tehnologiile de construcţie. 
Parii erau puşi pe lungime. Uneori, parii fiind strâmbi, în SJlţiul dintre ei se 

puneau scurte nuiele, să menţină lutul (fig. 46/1). Alteori, când parii erau mai 
subţiri, lutut se scurgea până la bârnă, parul fiind în aceste cazuri îmbrăcat în lut 
(fig. 46/2). 

Fig. 43 Peretele lateral (V) al patului: a)structură, b)reconstituire c) amplasament 

Privind întreaga structură, observăm uniformitatea cu care a fost realizat patul. 
Doar în zona centrală am observat bucăţi mai groase de lut şi acelea slab arse. De 
altfel, sub pat au fost observate zone în care bărnele nu au avut aer să ardă şi s-au 
carbonizat, păstrânduse lăţimea unora din bârnele tranversale (fig. 46b), altele, de 
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la cap au rămas imprimate (fig. 46c). 
Uneori, bârnele păstrează urme de funingine, dovadă că arderea a fost 

înăbuşită, alteori pe sol, sub podea, s-au observat urme de arsură, dovadă că 
arderea şi coacerea s-au petrecut după prăbuşirea podelei, mai ales în zonele de 
unde a pătruns aer. 

Pe întreaga structură s-au observat succesiuni de pari groşi, plasaţi după 5-6 
pari mai subţiri, aşa cum arătam şi mai sus. Sub pat se aflau bile de lut nearse 
sau pline de funingine, altele arse neuniform. După demontare, s-a observat pe 
marginea de sud prezenţa unei bârne mari (fig. 46c) . Bîrnele transversale nu 
lasă urme decât rareori. Intr-un caz, bârna transversală, ce se afla spre mijlocul 
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Fig. 45 Marginea de sud a patului, reconstituiretJ structurii 

patului, a ars foarte bine, iar urmele de cenuşă au rămase încrustate în chirpici şi 
pe pâmânt, arderea petrecându-se căt structura mai era întreagâ. Parii transversali 
nu au apucat să ardă peste tot, păstrîndu-se şi structura lor. Parii au fost ridicaţi in 
situ pentru studiu şi analize C14• 

Bilele de sub pat. 
Încă din campania precedentă a fost descoperită o deschidere cu capac, în 

podea, sub scară, pe unde se putea ajunge sub pat pentru scoaterea bilelor. După 
demontarea platformei patului, am constatat că sub întreg patul se aflau bile, mai 
mult sau mai puţin răsfirate. Au fost descoperite peste 30 asemenea bile. Bilele 
au fost pregătite, uscate la soare şi arse parţial. Cu prilejul incendierii, arderea 
lor a continuat, fiind pline de funingine sau cenuşă şi arse mai puternic sau mai 
slab, în funcţie de intensitatea incendiului şi aerul necesar arderii. Cum podeaua a 
avut mai multe straturi de lipitură, aerul pătrundea doar pe lateral şi cât structura 
patului era încă ridicată, arderea a continuat o vreme, iar pe locuri s-a oprit, 
rămânând profilul unor pari, urma unor bârne transversale sau urme de cenuşă. 
Din unele imagini se pot observa grupări de bile, câte 7-8. După această grupare, 
punerea lor în grupuri, arderea diferită a şarjelor şi numărul limitat ne-a oferit 
prilejul de a reconstitui funcţionalitatea vetrei semiadâncite. 

Sub pat nu au fost urme de podea, ceea a confirmat faptul că patul a avut 
acea destinaţie de la început, nefiind vorba de un etaj . Arderea parţială a bilelor 
şi punerea lor sub pat ne-a dus cu gândul la pregătirile de luptă constatate în 
întreaga staţiune. Au fost descoperite bile arse parţial (Lazarovici et alii 2001, 
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I l.p. 33), bile în cuptoare la ardere (Ibidem, 31-32) sau în sanctuar la « sfinţire >> 

(Ibidem I.2, 43/4 dreapta jos), la etajul unor construcţii publice, cum era la Casa 
tribului (Ibidem, I.l, p. 151, fig. 1 14; I.2, 75/2-4). Dar au fost descoperite bile 
folosite şi de către atacatori, cum a fost cazul în P9 (Ibidem, I.l, p. 107) şi P 126 
(Ibidem, I. l, p. 158, fig. 121 I.2, 29/2,4), unde au lovit altarul şi obiectele din el. 
Deşi nu au fost întotdeauna numărate, descoperitorii amintesc cea 20-25 bile. În 
unul din zisele cuptoare, după noi mai de grabă altar casnic, au fost depuse 7 bile, 
alături de fragmente de vase decorate (Ibidem, I .1,  p. 31). Bilele de sub cuptor erau 
parţial arse, altele ard la incendiu. 

Arderea bilelor. Arderea credem că s-a făcut în vatra adâncită semiovală din 
încăperea de sud. În legătură cu acest gen de vatră, credem că ea este caracteristică 
seminomazilor, găsind asemenea reconstituiri în vremea construcţiilor megalitice 

41 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Gheorghe Lazarovici et alli 

(Monteneuf, Franţa, foto 
autor). 

Într-o asemenea vatră 
adâncită se pot arde 7-10 bile 
la o şarjă. O asemenea albiere 
a fost descoperită în încăperea 
C, în una din ultimele faze de 
lipituri ale podelei (fig. 55-56}. 
Pământul de sub pat nu a 
fost deloc amenajat, el având 
caracteristicile stratului de 
cu!tură şi a fost foarte puţin 
călcat. Din aceste motive, 

Fig. 47 Bârne şi pari carbonizaţi din structura patului Ia prăbuşirea construcţiei, 
datorită grosimii podelei de la pat, a lipiturilor, a podelei etajului groasă si cu 4-5 
straturi de lipitură, la care se adaugă dărâmături de la pereţi, multe bile slab arse 
au ajuns să se crape, iar cele mai bine arse să se afunde în pământ. 

Situaţiile acestea sunt deosebit de importante privind comportamentul unor 
obiecte. Sub pat a fost descoperit mai puţin de o jumătate de vas şi un fragment de 
piatră ce putea fi folosit ca şi cu te sau lustruitor pentru obiecte de os. O constatare 
generală privind acest bloc de locuinţe este aceea că folosirea spaţiului în această 

Fig. 48 Sub pat, bile de praştie grupate câte 7-8, în diferite stadii de ardere 
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construcţie este foarte judicios şi raţional organizată. Dimensiunile mari ale 
patului, etajul, numeroasele încăperi, ne vorbesc de o familie mare cu mai multe 
generaţii sau familii înrudite care locuiesc acest bloc de locuinţe. 

Coridorul. 
Între încăperile A-B şi C-D s-a păstrat un spaţiu de circulat considerat de noi 

coridor, care permitea accesul la încăperea A şi D din spre răsărit. 
Cercetarea părţii de răsărit pe mal (carourile AB) era deranjată, în rest este în 

curs de cercetare pentru nivelele ulterioare. Această din urmă precizare este 
necesară căci nu au fost identificate şi preparate toate gropile. 

Coridorul avea 80-90cm lăţime, în el fiind doar o singură groapă preparată 
până în prezent. Coridoru! era necesar pentru acces şi pentru stâlpii de la coama 
construcţiei, dacă era în două ape sau unul central pentru acoperişul în patru ape. 
Cum se prezintă acum lucrurile, optăm pentru această din urmă variantă. 

Pe centrul coridorului au fost găsite puţine materiale arheologice, la nivelul 
de călcare, dar spre pereţi acestea erau ceva mai numeroase. În dreptul pereţilor 

Fig. 49 Vatra adâncită, încăperea D Sud a-c), d-e) Monteneuf Pietrele drepte, Franţa 
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despărţitori dintre încăperea A şi D a fost descoperit un stâlp central gros de cea. 
20 cm, dar care nu avea o fundaţie prea mare, iar fundul era drept, ceea ce arată 
că stâlpul avea rol de susţinere, posibil bârnă de coamă. 

Spre nord, se mai constată două gropi, cam de aceleaşi dimensiuni, dar care 
sunt apropiate, deşi nu în linie cu peretele de sud al încăperii D-sud. 

La nivelul la care a fost depus cornul şi parte din frunte au fost descoperite 
fragmente ceramice puse pe orizontală şi unele scoici care mergeau cu unul din 
capete până la stîlp, chiar pe marginea gropii. Nici una din scoici nu a fost tăiată, 

dacă ar fi să considerăm groapa mai târzie 
din cauza adîncimii ei mai mici. Nu este 
exclus ca groapa să fie realizată mai târziu 
pentru susţinerea unei coarne care ar ceda, 
iar atunci groapa nu este necesar să fie prea 
adâncă. 

În imediata vecinătate a stâlpului, spre 
răsărit, lipit de stâlp, au fost observate unele 
depuneri ca ofrandă de fundare constând 

wa.._ ............. o...Jiji.., din scoici şi fragmente ceramică. Materiale 
Fig. 50 Structrlrl de gropi sub pat asemănătoare au fost găsite şi spre groapa 

de nord, alături de fragmentul de craniu cu corn. 
Asemenea ofrande de fundare se întâlnesc la Parţa în numeroase clădiri, cele 

mai multe cu destinaţie specială. Astfel, sunt gropi de fundare la Sanctuar 2 : Parţa 
gr. 63 şi corn de berbec uriaş sub statuia monumentală; la bodeiul 16 craniu de 
taur; corn în altarul 126, posibil de pe stâlp; corn de taur şi cerb în G 121; Lazarovici 

et alii 2001, p. 86, 175, fig. 140; 1.2 fig. 41, 51/2 
ş.a. ; Lazarovici C-M şi Gh. 2006 s.v. ofrande 
de fundare la Zorlenţ, Leu, Zau, ş.a.). Asocierea 
cornului de taur cu scoica, element de purificare 
a apei, aduce alaturi de ideea forţei şi pazei şi 
cea a purificării. 

Deşi nu suntem siguri că este vorba de 
depunere rituală sau cu rol funcţional, amintim 
descoperirea unei râşniţe şi a unui fragment de 
vatră, din zona încăperii C. 

Fragmentul de vatră este un fragment din 
primele etape de locuire sau din nivel 7c, din 
aceeaşi vatrăsauo altadestructurăasemănătoare. 
Faptul că au fost puse orizontal puteau servi ca 
suport pentru stâlpul de la podeaua etajului. În 

Fig. 51 Coridorul central a) vedere spre groapă a mai fost un fragment de astragal, dar 
vest; b) vedere spre est. care credem că provine din stratul de cultură 

7c-7b (fig. 54a). Mai trebuie amintită o jumătate 
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de amforetă din pastă fină depusă în 
groapa din colţul de NV de la incăperea 
C sau B. În acea groapă erau mai mulţi 
stâlpi (fig. 54b) vasul fiind între doi din 
ei, fără a se putea preciza de care ţine. 

Coloana, Stela ? 
Dintre obiectivele mai deosebite, 

amintim în încăperea C de două albieri 
separate(fig. 55). Una neregulată, în 
podea, dar ale căror margini nu erau 
clare, iar adâncirea este posibil să fi fost 

determinată de o groapă tasată aflată sub podea (fig. 55a). 
Cea de a doua este pe podeaua folosită ca vatră neamenajată, aflată sub 

dărâmăturile etajului. Podeaua avea două lipituri foarte subţiri şi una mai groasă, 
mai veche (fig. 57b). Lipiturile au servit, pe o bună suprafaţă din cameră, ca vatră 
neamenajată, funcţionând în paralel cu ultimele două nivele de funcţionare ale 
cuptorului. 

Ne-am pus problema, în timpul cercetării podelei de la etaj, din cauza unor 
bulversări şi ridicării a chirpiciului, dacă nu aveam sub lipitura etajului o coloană 
sau o stelă de lut sau lemn. Structura lor însă de structura 

Fig. 53 Depuneri de ofrandă a) lângă stâlpul central şi de nord (b) 

ridicarea lor a fost poate determinată de o prăbuşire diferită, mai târzie, a celor 
rămase în picioare. 

Albierea o interpretăm ca o vatră cu un centru semiadâncit. Forma ei este 
ca litera D. Pe podea se observa o urmă rotundă ca un fund de vas (fig. 56). 
Albierea avea şi ea trei lipituri, ceea ce a dus la ingustarea ei în ultimele etape de 
funcţionare. Asemenea tip de vetre în staţiunea de la Parţa nu am întâlnit până 
acum. Cercetarea va fi finalizată în campania viitoare. 
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Materialul arheologic. 
Spre deosebire de alte complexe, materialele arheologice descoperite în 

complexe sunt surprinzător de puţine. Cele mai numeroase au fost descoperite 
în erea A, la ]n ce o instalaţie de la războiul de ţesut şi câteva 

..... 
Fig. 54 a) fncăperea C, groapă de la stâlpul de la etaj; b).fragment de vas, colţul de NV 

al încăperii D 

vase întregi au fost descoperite la parter. În încăperea C nici unul nu se găsea 
pe podea sau la etaj, în încăperea D sud câteva vase de provizii erau sparte la 
etaj, şi un bol la parter, iar în încăperea B nici un vas nu era întreg. Unelte s-au 
găsit, dar puţine şi nu cele mai bune. Aceste precizări erau necesare, deoarece 
ele arată că a existat posibilitatea de a recupera unele obiecte înainte instalării 
incendiului. Nu au recuperat vasele mari şi instalaţiile, dar au recuperat vasele 
care conţineau seminţe. Spre deosebire de zona centrală, în blocul de locuinţe 
P40-P43 vasele au rămas, mai ales cele mari (P40) şi mai toate la etajul P43. Este 
vorba de circa 12 vase, toate întregi sau întregibile. Dintre uneltele descoperite 
şi ele sunt puţine. La fel sunt uneltele de os, însă cele în stare bună sau de bună 

Fig. 55 lncăperea C: a) albiere - vatră; b) vatră adâncită 

calitate nu au rămas. Aceste precizări arată că proprietarii casei au avut un scurt 
răgaz până la generalizarea incendiului şi au putut recupera câte ceva. 
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Materialul din care sunt prelucrate uneltele provine din 3 surse diferite şi din 
perioade geologice uşor diferite. Piesa 58/1, după aprecierea macroscopică, pare 
a fi din sudul Banatului din zona Gîrnic, sau mai probabil de pe Timiş din zona de 

Fig. 56 lncâperea C, vatra de SV. din primele etape 

la est de Lugoj. Pentru piesele roşii (58/2,4) nu avem mostre cu surse în litotecile 
cu surse de la Cluj şi Sibiu (Proiect româno - austriac) . Dar fără analize geologice 
nici aceste atribuiri nu sunt sigure, uneori în acelaşi nucleu sunt nuanţe diferite, 
dar textura rămâne. Ca forme, sunt întâlnite 2 răzuitoare (3-4), un vârf cu retuşă 
rupt dintr-o unealtă şi o aşchie retuşată spre vârf ( 1). 

Din piatră şlefuită sunt două topoare dreptunghiulare, forma cea mai des 
întâlnită la Parţa. Tăişul lor era bun, în stare de funcţionare. 

Fig. 57a Bulversări ale podelei de la etaj deasupra albierii; b) 
albierea, vedere spre vest 

Tot din piatră amintim o râşniţă sau mai degrabă un lustruitor spart, refolosit 
ca suport de stâlp (fig. 54). 

Dintre obiectele de lut, de altfel la fel de puţine, amintim două jumătăţi de 
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greutăţi de plasă, una decorată cu alveole şi o bilă de praştie, din cele mici folosite 
la vânarea păsărilor. 

Dintre obiectele de podoabă şi elemente de îmbrăcăminte (fig. 61) sunt doi 
nasturi realizaţi din pereţi de vas perforaţi folosiţi la haine groase sau de blană, 
judecând după mărimea lor. S-a mai găsit un cilindru de lut perforat (Fig. 61 .1) .  

Din os şi  corn au fost descoperite o harpună fragmentară ( 62/3), un străpungător 
de os (62/2) şi un mîner de unealtă sau os de şlefuit vase (62/1) şi un fragment de 
corn, cu urme de tăiere cu vărful rupt, poate un plantator. Mai există o serie de 
străpungătoare plate, late, confecţionate din pereţi de oase mari. 

Plastica, la: fel ca alte obiecte, este destul se săracă (fig. 63). De altfel, săpătura 
s-a efectuat cu precădere în dărâmături şi în podele, iar materialele se găsesc 
în locuinţe sau în strat. Dintre cele mai importante obiecte, de amintit sunt: o 
figurină cilindrică, probabil o jucărie (63/1),  un idol zoomorf(63/2) şi un fragment 
de vas deosebit de interesant cu o figură în interior în relief redând o dansatoare 
cu un obiect în mână sau agăţat de mână. Dar, uneori, mai ales cînd este vorba de 
simboluri umane, când se transmite un anume mesaj, frecvent apare redarea dublă 
a mâinii (fig. 64), transmiţând un anume mesaj, foarte probabil prin dans. Lipsa 
picioarelor nu ne permite a insista prea mult asupra semnificaţiei. O analogie 
pentru acest gen de reprezentare a mâinii o întâlnim la Zăuan îm locuinţa 4 
(Băcueţ - Crişan 2006, II, fig. 34/4), în nivel Starcevo - Criş IVA. 

Două capace de vas sunt dintre piesele cele mai interesante. Unul (fig. 65/1), 
unicat prin forma feţei, redă o mască mai puţin obişnuită în neoliticul mijlociu, 
amintitn� de sculpturile în piatră. 

Fig. 58 Unelte cioplite 
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Celălalt este un capac de 
amforă, din pastă cenuşie, 
găsit în marginea încăperii 
C, în profilul de vest, spre 
săpătura lui �. �oga. Forma 
şi decorul său amintesc de 
cele vinciene, dar motivistica 
şi felul dispunerii lor are 
libertatea pe care şi-au 

artizanii culturii 
Banatului, cele vinciene fiind 
mai "canonizate': Creştetul 
este triunghiular ca fomă, 
iar o bandă punctată separă 
fruntea de ceafă. Ochii 

sunt stilizaţi şi extrem de lungiţi. Nişte benzi punctate de pe frunte sugerează 
podoabele unei măşti. De altfel, ideea de bază sugerează o mască, nu o faţă, cum 
sugerăm şi noi mai jos. 

De altfel, tipologia capacului este caracteristică pentru cultura Banatului, Fr. 
Resch aminteşte 7 exemplare de la Parţa (Resch 1991, planşa p. 186/187, creştet 

Fig. 60 Obiecte de lut. 

tip BS), urechile se apropie de cele ale lui Resch. Ochii nu au fost codificaţi, fiind 
vorba de mască, la care varietăţile sunt mari. 

Vasele. 
Aşa cum precizam mai sus, numărul lor este mic, la fel cele păstrate întregi. 
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Unul dintre ele este din pastă fină amestecat cu nisip, jumătate este negru, cealaltă 
jumătate cenuşiu. Interiorul este cenuşiu, ceea ce arată că aceasta a fost şi culoarea 
de la ardere. 

Fig. 61. Podoabe şi elemente de îmbrăcăminte, nr. 4 văscior (jucărie de copil). 

Cea mai interesantă piesă este o tigaie, care are o gaură cu marginea îngroşată. 
Această îngroşare era menită a întări 
buza găurii, din aceste motive credem 
că servea ca atunci cînd operaţia de 
topire sau coacere era terminată,să poată 
fi introdusă o coadă ascuţită cu care 
putea fi luată de pe vatră, iar două mici 
proeminenţe laterale serveau pentru 
a menţine echilibrul cu a doua mană. 
Ulterior, gaura putea servi şi la scurgerea 
grăsimilor în vase sau în opaiţe (acele 
altăraşe de cult ce serveau la păstrarea şi 
menţinerea focului). 

De obicei, asemenea altare erau 
folosite pentru păstrarea focului - dar 
puteau fi folosite şi la ofranda grăsimilor 
pentru divinităţi - necesită în timpul 
zilei o apărătoare de foc pentru a feri 
flacăra de curent, cand se folosesc acele 
zise "strecurători'; care sunt de fapt nişte 

Fig. 62 Unelte şi arme de os şi corn capace ce au în partea de sus un orificiu 
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Fig. 63 Plastica 

mai larg ca un horm pentru aerul cald, 
iar găurile servesc pentru primirea 
oxgenului necesar arderii. Ridicarea 
capacului permite luminarea 
necesară, mai ales noaptea. 

O altă formă mai interesantă 
este un vas patrulater (fig. 68/2}, 
caracteristic neoliticului târziu 
(etapei IIB-III a culturii Banatului, 
culturii Turdaş şi Tisa). 

Văscioarele miniaturale. 

Fig. 63.2 Reconstituirea pozlzlei braţului 

Au fost descoperite o serie de 
văscioare miniaturale, cele mai multe 

Fig. 64 Poziţii de figuri umane rulDte în simbolurile « scrierii sacre » 

copii, 

Fig. 65 Capace de vas 
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rezultate din imitarea grosolană sau generală a unor elemente funcţionale sau 
a unor elemente de decor. Arderea acestor văscioare este destul de bună, foarte 
probabil sunt arse în jar, fiind de mici dimensiuni. De multe ori, aceste văscioare 
au pe ele urmele unor amprente ce ar trebui studiate. 

Fragmentele ceramice sunt în studiu, ele au fost incluse în baze de date, nefiind 
încă cumulate cu cele din campaniile vechi. De altfel, mai sunt zone de cercetat, 
mai ales încăperea A. 

Fragmentele ceramice descoperite nu ridică probleme deosebite din punct 
de vedere cultural sau cronologic, predominând elementele specifice culturii 
Banatului, adică cele vinciene, cele de tradiţii liniare şi cele care au elemente 
comune. Totuşi, elemente "curat" liniare sau Szaklalahat nu au apărut şi nici 

Fig. 66 1-2 Detalii privind capacul, faţa capacului sugerează ideea de mască (3) 

fragmente de import (Biikk). Una din tipsiile folosite pentru copt pâine sau lipii, au 
drept toarte nişte mici proeminenţe, care privite dintr-un anumit unghi seamănă 
cu un cioc de pasăre. 

În ce priveşte funcţionalitatea construcţiei, este greu să ne pronunţăm exact, 
deoarece se combină elemente de uz gospodaresc cu cele sociale, mai ales la 
nivelele inferioare. După analiza oaselor, dorim să vedem dacă ipoteza de anul 
precedent, anume că proprietarul ar avea preocupări de vânătoare, se confirmă, 
ceea ce ar explica simbolul casei legat de cerb. Unele unelte, cum sunt harponul, 
răzuitoarele mari pentru degresat piei, vasele mari de la etaj, vetrele adâncite, 
chiar şi patul mare, precum şi lipsa uneltelor agricole, ar pleda pentru casa unui 
vânător. Dar argumente prea multe, deocamdată, nu avem adunate. 
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Fig. 67 bol, tigaie 

Blocul de locuinţe «Casa Cerbului» aparţine nivelului 6, respectiv culturii 
Banatului, faza IIB, perioadei de maximă înflorire a staţiunii, a arhitecturii dar 
şi civilizaţiei acestei culturi. Distrugerea aparţine nivelului 6, nivel cu mai multe 
faze de construcţii şi refaceri, marcat de noi ca 6a perioada timpurie (primele 
construcţii cu etaj şi funcţionarea unor construcţii din nivel 7 c) şi 6b ultimele două
trei etape, cand are loc şi distrugerea. Cronologic şi cultural, aceasta corespunde 
etapelor Vinca B l/B2, vreme la care şi la Zorlenţu Mare apar construcţii cu podea 
suspendată şi etaj, respectiv fazelor Sb după ronologi lui W. Schier, la Vin ca - Bjelo 
Brdo (pentru dezbateri mai largi: Lazarovici C-M şi Gh. 2006, capitol III. 2, Fig. 
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Fig. 68 Capac (apărător de foc) şi vas patru/ater 

Fig. 69 Văscioare 

Illb.4b), nivelului Balta Sărată II ş.a. 
În date de cronologie absolută, este vorba de intervalul 5. 100 - 5.000 CAL 

BC. Distrugerile ar putea fi provocate de primele migraţii a ceea ce noi numeam 
"şocul" Yinca C (Lazarovici Gh. 1987; 1994), anterior migraţiei Foeni, ce pare 
a fi al doilea mare şoc (Draşovean 1996; 1997; Schier W., Draşovean FI. et alii 
2004 ş.a.). În aceeaşi vreme sau mai târziu este ceea ce se numea Vinca Plocnik 1, 
orizontul vaselor cu buza îngroşată (C1 la Milojcic), deşi acesta nu este un criteriu, 
asemenea vase apărând şi mai de timpuriu (la Supska Stublina, în Karanovo III, 
ş.a.) problema fiind necesar a fi reanalizată. 

Fig. 70 Fragmente ceramice 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE AUSTRO-UNGARE 
INEDITE LA CASTRUL ROMAN DE LA DIERNA -

ORŞOVA 

CĂLIN TIMOC 

Cuvinte cheie: castru, quadriburgium, cetate, zidărie, săpături arheologice 

Datele actuale referitoare la castrul roman de sec. II-III d.Hr. de la Dierna 
- Orşova sunt lacunare şi în cazul unor detalii tehnice chiar controversate. De 
pildă, dimensiunile fortificaţiei romane se presupune că s-ar apropia de cele ale 
fortificaţiei medievale (64 x 54 m)1, ultima folosind ca sistem defensiv incinta 
edificată, probabil în opus quadratum, a presupusului castru de trupă auxiliară2• 

Însă în vecinătate este cunoscut şi un quadriburgium de epocă constantiniană 
(34 x 35 m)3 identificat de să păturile arheologice de amploare întreprinse între 1966 
- 1969 cu ocazia construirii hidrocentralei de la Porţile de Fier I4• Corelaţionarea 
dintre cele trei fortificaţii nu s-a făcut şi nu există o imagine clară a evoluţiei 
locuirii romane în zonă. Problema fortificaţiilor se complică, dacă ţinem cont de 
faptul că în secolul al XVIII-lea, Imperiul Habsburgic aflat atunci în conflict pe 
linia Dunării cu Imperiul Otoman modernizează fortificaţiile medievale pentru a 
oferi trupelor sale baze de sprijin în operaţiunile militare navale şi terestre5• 

În literatura arheologică de specialitate se susţine faptul că locul castrului a 
fost identificat şi ar fi la nord de cetatea romană târzie, sub aşezarea civilă de 
sec. IV d.Hr.6• Din descoperirile tegulare se presupune, că un timp, la început, în 
prima jumătate a sec. II d.Hr., unitatea de garnizoană a fost cohors l Brittonum oo, 

o trupă de infanterie de o mie de soldaţe. O unitate miliaria nu poate să încapă 
într-un castru atât de mic, de doar 0,35 ha, situaţie ce a trezit suspiciunile noastre 

1. Doina Benea, Observaţii cu privire la topografia Diernei în epoca romană, în Banatica, III, 
1975, p. 92. 
2. Petru Iambor, Contribuţii la istoria unor aşezări fortificate din Banat (sec. IX - XIV), în PB, 
I, 2002, p. 1 16. 
3. Doina Benea, Dacia Sud-Vestică în secolele III-IV. voi. I, Timişoara, 1996, p. 83. 
4. Radu Florescu, Epoca romană, în Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier (catalog 
de expoziţie), Dobeta Turnu Severin - Belgrad, 1078, p. 156. 
5. Vezi în cazul Orşovei ultimele informaţii în lucrarea lui Liviu Groza, Contribuţii la istoria 
Regimentului de graniţă româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş, voi. Il, Lugoj, 2002, p. 25 -
33. 
6. Doina Benea, Observaţii. . . ,  p. 92 - 93. 
7. Nicolae Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, în JRGZM, 44, 1997, 
p. 31. 
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referitoare la informaţiile despre dimensiunile fortificaţiei romane de la Dierna
Orşova. 

Deoarece cercetări arheologice nu mai pot fi efectuate în zonă, datorită 
nivelului apelor Dunării în lacul de acumulare a hidrocentralei de la Porţile de 
Fier, care a acoperit vechea Orşovă, suntem nevoiţi să apelăm la informaţiile 
arhivistice (mai vechi şi mai noi) referitoare la descoperirile arheologice de la 
confluenţa râului Cerna cu Dunărea. O asemenea cercetare este utilă deoarece 
multe dintre obiectele arheologice care reprezintă azi Dierna - Orşova nu au locul 
de descoperire şi deci, mergând înapoi pe urmele lor putem afla pe cale arhivistică 
informaţii noi, extrem de preţioase în economia subiectului. 

Şansa a făcut ca între documentele maghiare ce se păstrează la Muzeul 
Banatului din Timişoara să identificăm accidental un fel de "raport arheologic" 
din anul l876 al preotului orşovean Antal Bolesznyi, care preconiza să tipărească 
o monografie a oraşului şi parohiei catolice de la Orşova, lucrare care după 
câte ştim noi nu s-a realizat. Totuşi, o parte a informaţiei din acest raport a fost 
publicată (fără date precise) în TRET, de Antal Bolesznyi într-un articol referitor 
la antichităţile Orşovei8• 

Documentul (manuscris de 25 pag., în tuş, scris cu peniţă subţire, fără desene, 
sintetizează toată istoria Orşovei vechi) suprinde totuşi prin acurateţe şi acribia 
cu care Antal Bolesznyi strângea toate datele posibile despre Dierna romană. 
Prezentăm în continuare în traducere românească pasajele relevante pentru 
cercetarea arheologică9: 

(p. l)"Sub Orşova de astăzi doarme Dierna romană, care a fost un castru 
după cum se poate observa după zidurile care există şi astăzi, în zona «Societăţii 
Dunărene de Navigaţie» ( . . .  ). În anii 1850 - 1851 s-au efectuat săpături în această 
zonă şi s-au găsit urmele castrului şi multă dărâmătură. În zona clădirii principale 
a «Societăţii Dunărene>> nici nu a trebuit să se sape, zidul fiind chiar soclul de la 
baza edificiului modern ( . . .  ). Castrul Dierna este de formă patrulateră, lungime 
92 m şi lăţime 54 m ( . . . ) . 

Dierna a fost locuită înainte de maghiari de bulgari care iau dat denumirea de 
Irsova 1 Orşova ( . . .  ) .  

(p. 2)Faptul că la Dierna a fost un oraş roman o dovedesc cantitatea mare de 
cărămizi ştampilate cu insemnele legiunii a XIII-a Gemina, care apar de altfel şi 
în castru. Cele mai multe resturi de cărămizi se găsesc la vest de castru. În anii 50 
(sec. XIX - n.n.) Miiller Vineze, un localnic din Orşova, la construirea casei sale, la 
vest de castru, nu prea departe a găsit atâtea ţigle încât a pavat coridorul său lung 
de interior unde le-am putut şi eu admira. Lângă Dunăre se găseşte un monument 
roman în proprietatea grafului Jakab, în curtea casei sale mai este şi astăzi, dar nu 

8. Mulţumiri călduroase pe această cale colegei Nicoleta Demian pentru ajutorul nesperat oferit 
in cazul identificării acestui manuscris şi a istoriei lui. 
9. Selecţia şi traducerea pasajelor ne aparţine. 
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are inscripţie. Este o coloană care are 1,5 m înălţime şi 66 cm lăţimea, cu o bază 
păt�ată, la mijloc rotunjită şi partea de sus prezintă un decor vegetal ( . . .  ) .  

In teritoriul Orşovei s-au găsit ş i  multe monede romane de la Traianus 
Germanicus, Hadrianicus10, Antoninus Pius, Gordianus, Severus Alexander, 
Roma, Nerva, Nero, Claudius, Aurelianus, Paulus Aemilianus şi Philippus Dacicus 
( . . . ) . 

În Orşova, în zona bisericii romano-catolice se află cimitirul antic al Diernei. 
Pietrele de mormânt romane, precum şi numeroase sarcofage găsite aici se află în 
curtea cazărmii honvezilor. În afară de asta aici s-au găsit morminte în cutie, cu 
multe obiecte romane, inele de aur cu litere inscripţionate şi alte bijuterii romane, 
care o parte din ele au ajuns la Muzeul din Viena, cealaltă parte au ajuns în mâinile 
unor particulari. 

Restul de piese descoperite şi vase ceramice, precum şi o cărămidă întreagă de 
70 x 70 cm lăţime au fost trimise Societăţii Muzeale, iar un Mithras a fost dat lui 
Ormos Zsigmond. 

În majoritatea grădinilor cetăţenilor Orşovei au apărut sub pământ urmele de 
ziduri de la case romane. Tot din grădinile oamenilor am strâns 40 de cărămizi 
romane, dar săpăturile aici sunt îngreunate de lipsa de spaţiu şi a rădăcinilor de 
copaci fructiferi, care se găsesc peste tot. În grădina mea şi a vecinului dinspre 
vest a apărut la 1,5 m adâncime un zid care pe lungime continuă de-a cherestul în 
curtea vecinului. Aici au apărut şi mai multe văscioare de lut, de mici dimensiuni. 
(p. 3) 

În partea sudică a cimitirului romano - catolic groparii au găsit un văscior 
cenuşiu - negricios întreg. Tot aici s-a găsit şi un opaiţ din piatră (de aceiaşi 
culoare), care l-am donat Societăţii de Istorie. Aş mai putea înşirui multe alte 
exemple care nu dovedesc altceva decât că romanii au locuit în număr mare aici 
şi Tierna a fost Colonia. 

Oraşul şi cetatea se întindeau în zona «Societăţii Dunărene de Navigaţie)) şi a 
celor trei clădiri vecine dinspre vest ( . . .  )" 1 1 • 

Nu încercăm să luăm în discuţie toate informaţiile oferite de Antal Bolesznyi, 
dar credem că datele furnizate despre castru sunt cele corecte. În dimensiunile 
indicate de el 92 x 54 m poate fi cantonată o cohors oo, Faptul că dimensiunile sunt 
acestea pot fi susţinute şi de descoperirile arheologice. În punctul casa Armanca, 
pe malul sudic al pârâului Gradisce, în anul 1968, săpăturile arheologice au dezvelit 
pe o lungime de circa 18 m, un zid masiv din blocuri de calcar, dar cu tot efortul 
arheologilor nici la adâncimea de 3,85 m nu s-a ajuns la baza lui12• Aceasta trebuie 

10. Am păstrat descrierea originală a pieselor aşa cum apar menţionate în document, chiar 
dacă în unele cazuri pot fi uşor sesizate erorile inerente unui nespecialist cum a fost şi Antal 
Bolesznyi. 
11 .  Documentul se numeşte .. Az orsovai rom. kath. plebănia - egyhăz tortenek" şi autorul se 
semnează: Bolesznyi Antal. Kjanonos plebanos. 
12. Doina Benea, Observaţii . . . , p. 94. 
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să fie incinta nordică a castrului, ce iese din perimetrul fortificaţiei medievale. 
Nu avem indicii asupra fazelor de lemn a fortificaţiei romane, dar se ştie că 

în ultima perioada de existenţă (sec. III d.Hr.) ea a fost reparată cu monumente 
refolosite. 

UNVEROFFENTLICHTE AUSTRO-UNGARISCHE 
ARCHAOLOGISCHE FORSCHUNGEN BEI DER 
ROMISCHEN LAGER VON DIERNA - ORŞOVA 

(Zusammenfassung) 

Die bis jetzt bekannten Daten liber den Romerlager von Dierna - Orşova 
sind immer mit denen der mittelalterlichen Festung beigebracht (64 x 54 M). Die 
Situation ist noch schwerer zu verstehen, wenn wir im Betracht nehmen, dass auch 
ein spătromischen Quadriburgium in dieser Gegen archăologisch angedeutet 
wurde (35 x 35 M). 

Leider, heutzutage kann man nicht mehr Ausgrabungen bei Orşova 
unternehmen, weil seit 1971 die Gewăsser der Donau liberschwămmten die Ufern 
bei der Bildung der Taues des Wasserkraftwerkes von Eisernen Tor. 

In diesen Fali haben wir keine Losungen zur Hand um mehr liber den 
Romerlager von Dierna zu erfahren, nur wenn wir ein Rlicksicht geben zu der 
alten, schon vergessenen Forschungen, der 19. Jhr. und der Jahrhundertwende. 

Von Anton Bolesznyi, ein katholischer Priester aus Orşova, der sich freundlich 
mit die Antiquităten von Dierna beschăftigt hat, haben wir ein unveroffentlichte 
Manuskript in der Archiv des Banater Museums gefunden, wo einfach die 
Steinreste des romischen Castellum ' beschrieben sind. 

Der austro-ungarischer Gelehrter mass die sichtbaren Ruinen des Romerlagers 
und stellte fest, dass die ursprlinglichen Dimensionen 92 x 54 Meter seien, grosser 
als der mittelalterlichen Festung. 

Diese Daten sind jetzt schwer zu bewiesen ob sie real sind, aher sie sind nahe 
zu einer tertiata Romerlager, was schon uns aufmerksam machen muss. 

60 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

RAPORT DE CERCETARE 
ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ 

DERULATĂ ÎN PIAŢA "TIMIŞOARA 700" 

FLORIN DRAŞOVEAN, MIRCEA MARE, 
PETRU ROGOZEA, FLORENTINA MARŢIŞ 

În perioada 22 februarie-9 martie 2006, în baza contractului nr. 1602 din 
26.01.2006 încheiat cu Regia Autonomă de Apă-Canal "Aquatim" şi cu aprobarea 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 705/06.02.2006, s-au desfăşurat cercetările 
arheologice preventive din Piaţa 700 din centrul istoric al Timişoarei (pl. I şi fig. 
1). 

Săpăturile au început de la cota -2,5 m., nivel atins de excavaţiile edilitare 
efectuate mecanic şi manual de S.C. Comfort S.A. Timişoara şi au avut ca 
obiectiv cercetarea vestigiilor arheologice aflate sub această cotă, până la stratul 
steril din punct de vedere arheologic, precum şi a tunelului de canalizare austriac. 
Suprafaţa cercetată este situată în sistem Stereografic 1970 între coordonatele 
punctelor 1 (X 100002,956; Y 10007,557), 4 (X 99999,042; Y 100010,682), 7 ( X 
99996,362; Y 100009, 35), 14 (X 100000,485; Y 100004,469) -marcate în pl. I. 

Scurt istoric. 
Prima atestarea documentară a Timişoarei datează din 1269. În anul 1307 

regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, începe construcţia castelului, astăzi 
castelul Huniade şi a cetăţii Timişoarei, aceasta din urmă având mai multe etape de 
construcţie. În anul 1212, întru-un document emis de cancelaria regelui Ungariei 
Andrei al-II-lea, Timişoara este numită castrum regium având un rol important 
în apărarea zonei sud-estice a regatului. 

După cucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic în anul 1716, cetatea 
Timişoarei intră intr-un proces de reconstrucţie determinat de necesităţile 
militare ale epocii. Astfel, sunt construite fortificaţiile de tip Vauban (pl. I) care, 
parţial, respectă traiectul zidurilor medievale. Din punct de vedere al situării în 
teren a punctului cercetat în actuala Piaţă Timişoara 700, acesta se află în partea de 
vest a cetăţii, în imediata apropiere a zidurilor de incintă şi a mănăstirii ordinului 
călugăresc al Mizericordienilor (pl. I şi fig. 1). 

Stratigrafia. 
Din studiul profilelor de nord şi sud (pl. II şi fig. 2) s-a putut preciza următoarea 

dispunere stratigrafică: 
-0-0,70 m., straturi succesive de suprafeţe asfaltice şi amenajările aferente 
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acestora, materializate prin depuneri bine tasate de pietriş şi nisip. Acestea se 
datează din anii 90 a secolului XX. Pe profilul nordic se pot vedea şi diferite tuburi 
de ciment din canalizarea modernă a oraşului. 

-0,70-1,00 m., strat gălbui foarte bulversat şi heterogen, cu fragmente de 
cărămizi în compoziţie, ce pare a fi o amenajare de la începutul secolului XX. Pe 
profilul de sud se poate observa că atât acest strat, cât şi următorul, este tăiat de o 
groapă care are mai multe lentile de lut galben amestecat cu bucăţi de cărămidă. 

- 1,00- 1,8 m., strat brun-închis cu lentile de lut gălbui, niveluri de călcare sau 
construcţie, marcate de cărămizi întregi s-au fragmentare şi de cărbune. Acesta 
este stratul corespunzător perioadei de construcţie a canalului. 

- 1,80-2,4 m., strat lutos, culoare Munsell 2,5 3/1, pigmentat cu bucăţi de 
carbune de lemn şi fragmente de cărămizi. Profilul de nord indică faptul că baza 
acestuia este la cota de -2,8 m., iar stratul este divizat de un nivel de cărbune situat 
la -2,38 m. 

-2,4-2,75 m., strat lutos, culoare Munsell 2,5 YS/4, steril din punct de vedere 
arheologic. 

Complexele arheologice. 
Canalul de deversare. A fost secţionat de lucrările de excavaţii ce urmăreau 

traseul vechii conducte de apă potabilă, în vederea executării unui cămin de 
racord la noua conductă, fiind distrus în proporţie de 75% din duetul său aflat 
în perimetrul gropii (fig. 3). La demararea cercetărilor preventive, canalul era 
colmatat pe aproape 30% din amplitudinea sa, iar excavaţiile moderne nu au 
distrus nivelurile de colmatare, acestea putând fi cercetate în detaliu. 

Profilul stratigrafic al depunerilor din canal, groase de 0,48 m., compuse din 
straturi subţiri de sedimente, arată în mod indubitabil faptul că "tunelul" a fost 
un canal de deversare şi nu un tunel de acces şi refugiu, aşa cum se vehiculează în 
legendele locale. De asemenea materialele descoperite în aceste sedimente sunt 
heterogene, ceramică, sticlărie, oase, resturi de ustensile şi indică un canal de 
deversare şi nu un tunel. 

Canalul a fost construit, după toate datele, la începutul secolului al XIX-lea 
şi a funcţionat până la construirea noului sistem de canalizare de la începutul 
secolului XX. De fapt, toate materialele descoperite în canal se încadrează în acest 
interval temporal. Ca metodă de construcţie, meşterii au săpat, pe traiectul dorit, 
un şanţ de dimensiunile exterioare ale pereţilor, după care au zidit cu cărămidă 
legată cu mortar de var podeaua canalului şi pereţii laterali (fig. 4). În final, pe 
un eşafodaj de scândură, în aceeaşi tehnică, a fost clădită bolta. Dimensiunile 
canalului sunt, la exterior, 2,0 m., la interior, 0,65 m. şi avea o înalţime la cheia de 
boltă de 1,6. m. 

Pe peretele de nord al canalului a fost descoperită o gâtuitură lată de 0,8 m., 
construită din mortar (fig. 5), care avea menirea de a reduce viteza de curgere 
a apei şi, implicit, de a determina sedimentarea diferitelor gunoaie aflate în apa 
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reziduală. De fapt majoritatea obiectelor găsite în sedimentele canalului provin 
din această zonă. Deşi în această porţiune bolta şi o parte a pereţilor au fost 
distruse de lucrările edilitare, acest sistem presupune existenţa aici a unei guri de 
vizitare pentru curăţarea canalului. 

Mormântul medieval. Sub ţeava magistrală de apă, la îndepărtarea pământului 
rămas în urma excavaţiilor edilitare, a fost descoperit un schelet căruia, în 
deceniul trecut, la montarea ţevii, i s-a distrus craniul şi deranjat oasele toracice 
(fig. 6). Acesta a fost găsit la adâncimea de 2,6 m. Scheletul era întins pe spate, 
orientat est-vest, capul spre vest şi faţa la răsărit. Nu au fost descoperite elemente 
de inventar funerar. Fundul gropii mormântului tăia stratul steril iar umplutura 
acesteia nu a putut fi diferenţiată de solul celui mai profund nivel antropic. În 
imediata vecinăt2.te a oaselor au fost descoperite materiale ceramice care pot fi 
datate în secolul XV-XVI. Groapa era suprapusă de o altă groapă (pl. II) pe fundul 
căreia au fost descoperite materiale din secolul al XVIII-lea, foarte probabil din 
etapa de construire a fortificaţiilor de tip Vauban. 

După toate aceste date, coroborate cu alte informaţii obţinute din alte lucrări 
de supraveghere arheologică din zona Spitatului de Oncologie de pe strada Sf. 
Ioan (fostă 1 Mai), mormântul se poate data în Evul Mediu târziu, înainte de 
cucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic. El face parte dintr-o necropolă 
mai întinsă care a fost documentată în acea parte a oraşului, delimitată de colţul 
de sud-vest al spitalului, colţul de sud-est al Spitatului de Oftalmologie (fosta 
mănăstire a Ordinului Mizericordienilor) . Mai precis, în acea zonă au putut fi 
distinse două niveluri de înmormântări: primul, aflat la cea. - 1,2 m. şi, un al doilea, 
situat la -2,2-2,5 m. Mormântul descoperit în cadrul cercetărilor preventive din 
Piaţa 700, care se încadrează, pe baza datelor stratigrafice, în epoca medievală şi, 
prin extrapolarea nivelurilor la care se află depuse celelalte scheletele, le datează 
şi pe acestea în aceeaşi perioadă istorică. 

Materialele preistorice. 
În stratul antropic situat la baza depunerilor din acest punct, în asociere cu 

materialele ceramice medievale au fost descoperite şi două fragmente ceramice 
care, prin tehnologia de ardere şi compoziţia pastei, pot fi atribuite, fără alte 
specificaţiuni, epocii preistorice. 
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Fig. l 

Fig. 2 
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Fig.3 

Fig.4 
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Fig.S 

Fig.6 
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ISTORIA ŞI AŞEZĂMINTELE ORDINELOR RELIGIOASE 
DIN BANAT ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA 

ORDINUL IEZUIŢILOR 

CIPRIAN GLĂ V AN 

Ordinul iezuiţilor, fondat de Ignaţiu de Loyola, a primit la 27 septembrie 1540 
confirmarea papală prin intermediul semnăturii şi sigiliului papei Paul III. 

In anul 1551, iezuiţii au sosit şi la Viena şi au iniţiat o reformă a vieţii religioase 
care avea ca scop şi lupta împotriva extinderii ideilor reformate. În 1563 a fost 
fondată provincia austriacă a ordinului, din care s-au desprins mai târziu cea 
poloneză si cea boemică. 

Spre mijlocul secolului al XVIII-lea, când iezuiţii au atins apogeul dezvoltării 
lor în provincia austriacă, ordinul număra aproximativ 2000 membri şi avea 23 de 
şcoli superioare (dintre care 5 cu rangul de universitate), 43 gimnazii pline şi 15 
gimnazii parţiale1• 

O parte dintre iezuiţi provenea din rândurile nobilimii (mai ales al nobilimii 
rurale, unde existau familii cu tradiţie în acest sens, de exemplu Hohenwart, 
Kappus) dar cea mai mare parte provenea din rândul orăşenimii şi al celorlalte 
pături sociale. Din punct de vedere al vârstei, aproximativ 30 procente aveau 
sub 40 ani, 32 procente între 40 şi 50 ani, 22 procente aveau peste 50 ani şi 16 
procente aveau peste 60 ani. Deşi activitatea lor se desfăşura cu preponderenţa în 
spaţiul urban, nu trebuie neglijat rolul pe care 1-au avut în zonele de graniţă ale 
imperiuluF. 

1. Timişoara 
O astfel de regiune de graniţă era şi Banatul. Iezuiţii şi-au desfăşurat activitatea 

în cadrul armatei habsburgice şi înaintea cuceririi provinciei de către armatele 
imperiale3• 

La 3 februarie 1718, a sosit la Timişoara primul superior al iezuiţilor, Lorenz 
Pez, împreună cu încă patru membri ai ordinului. Primului episcop al Banatului, 
contele Nadasdy, nu i s-a permis să îşi mute sediul episcopal la Timişoara şi 

1 .  Ignatius von Loyola und die !esuiten, Dokumentationsmaterial, der vom 17 Oktober bis 17 
November 1990 von der osterreichischen Nationalbibliothek in die Kataloghalle des Hauptsaals 
veranstalteten Ausstellung, Wien, 1991, p.3 
2. Trampus, Antonio: 1 gesuiti e l' Illuminismo, Leo S. Olschki, Torino, 2000, p.32-37 
3 Juhasz, Koloman: !esuiten im Banat, Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs, Wien, 
1958, p.l57 

71 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Marius Glăvan 

în aceste condiţii superiorul iezuiţilor avea şi rol de vicar episcopal. În această 
postură, superiorul iezuiţilor era partenerul de discuţii al administraţiei 
provinciale - Landesadministration - atunci când era vorba de problemele 
diecezei şi se ocupa şi cu vizitele canonice şi conducerea diecezei4• Atunci când 
contele Nadasdy a decedat şi baronul Adalbert Freiherr von Falckenstein a devenit 
episcop al Banatului, poziţia administraţiei faţă de episcop s-a modificat radical şi 
i s-a permis să îşi stabilească sediul episcopal în Timişoara. 

Iezuiţii nu au neglijat nici activitatea de ordin misionar. Graţie acestei activităţi 
fructuoase au dobândit un bun renume şi aveau relaţii privilegiate cu cercurile 
conducătoare din Timişoara. Datorită faptului că biserica iezuiţilor din Timişoara 
era pe atunci şi principala biserică a Banatului, aceasta a constituit punctul de 
plecare şi destinaţia mai multor procesiuni5• La iniţiativa iezuiţilor, s-a luat şi 
hotărârea de a sărbători în fiecare an la 18 octombrie eliberarea oraşului. 

Ei au încurajat şi adorarea Sfintei Fecioare şi a sfântului Ioan de N epomuk, care a 
fost declarat sfântul protector al Banatului. În acest context, au fost fondate şi două 
congregaţii: "Congregaţia concepţiei imaculate" şi "Congregaţia suferinţelor amare 
ale Domnului': O a treia congregaţie a "sfântului Ioan de Nepomuk sub protecţia 
imaculatei fecioare Maria" a fost fondată în anul 1724 de către franciscani6• Intre 
ultimele două congregaţii a existat şi o ceartă, care a fost soluţionată în favoarea 
primei, dar în schimb aceştia trebuiau să renunţe la scenele stradale exagerate, 
care aveau loc cu prilejul diferitelor sărbătorf. 

La 6 noiembrie 1725, iezuiţii au deschis "Schola latina'; în timp ce franciscanii 
se ocupau de educaţia elementară8• În această perioadă, în Ungaria existau 30 de 
gimnazii, 6 academii, 18 convente cu seminarii şi 2 universităţi ale iezuiţilor9• La 
început, şcoala din Timişoara avea doar o clasă, a cărei profesor era superiorul P. 
Anton Perger. Mai târziu, la insistenţele oficialităţilor oraşului, s-a ajuns la 6 clase 
şi trei profesori10• Numărul elevilor oscila de obicei între 50 şi 70, corespunzând 
astfel condiţiilor din Banatul acelor vremuri. Un aspect negativ era faptul că 
profesorii se schimbau des. Această stare de fapt se datora, conform " Diarium 
Gymnasii Temesvariensis'; climei nesănătoase11• După ce ordinul a fost desfiinţat 
în anul 1773, şcoala a fost reorganizată conform normelor educative austriece. 
Numărul elevilor s-a diminuat continuu şi astfel această şcoală a devenit unul din 
cele mai scumpe gimnazii din întreaga monarhie. În aceste condiţii, la iniţiativa 

4. Idem, p.175 
5. Idem, p.191-197 
6. Petri, Anton Peter: Bruderschaften, Kongregationen und Konfraternitaten im kaiserlichen 
Banat (1720-1778}, Gerhardsbote, 10, Nr.2, Stuttgart, 1965, p.3 
7. Juhasz, Koloman, op.cit., p.204 
8. Juhasz, Koloman: Das Bistum Belgrad und Tschanad unter Bischof Franz Anton GrafEngl von 
Wagrain (1 702-1 777), in Ostbairische Grenzmarken, Passau, 1962, p.98 
9. ldem, p. 98 
10. Juhasz Koloman: fesuitenschule in Temeswar, in Gerhardsbote, 9, Hl, Stuttgart, 1964, p.3 
1 1. Ibidem 
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contelui Cristoph Niczky s-a hotărât închiderea gimnaziului în anul 1778. 
Atunci când iezuiţii au sosit în Timişoara, li s-a încredinţat fosta moschee 

principală drept biserică a ordinului. Şi-au preluat biserica doar în anul 1718, 
deoarece până atunci a fost folosită drept magazie de provizii. Pe lângă moscheea 
principală, a cărei chei le-au fost înmânate la 7 aprilie 1718, ei au primit de la 
administraţia provincială şi trei case turceşti de lângă moschee, drept case 
ale ordinului. Biserica, care înainte de ocupaţia turcească se numea biserica 
Sf. Gheorghe, a fost conciliată din nou şi a slujit până la terminarea Domului, 
drept biserică principală a Timişoarei şi a Banatului, precum şi drept catedrală 
episcopală, între 1732 şi 1754. Biserica a fost numită " ad Mariam Serenam" 
deoarece vremea a fost frumoasă în timpul asediului Timişoarei de către trupele 
imperiale, în contrast cu alte zone din Banat în care s-au consemnat furtuni mari 
în acea perioadă. Acest element a fost considerat ca fiind decisiv pentru reuşita 
asediului şi de aici şi numele bisericii12• 

Biserica a trebuit să fie renovată rapid, deoarece avea deja o vârstă apreciabilă 
şi a fost a variată şi în perioada asediului 13• La 14 mai 1719 s-a putut asculta pentru 
prima oara orga adusă de la Viena şi la scurt timp (12 septembrie 1719) a fost 
montată şi crucea pe acoperişul bisericii. În aceeaşi lună, au fost auzite pentru 
prima oară şi clopotele aduse de la Viena, care au luat locul tobelor folosite până 
atunci. Aceste clopote au fost închinate sfintei Fecioare, sfântului Franz Borgia şi 
sfântului Emanuel Niger. Al patrulea clopot a fost adus 24 de ani mai târziu de la 
Belgrad, după războiul cu turcii. 

Între timp, a început construcţia noului aşezământ al ordinului din Timişoara, 
deoarece vechiul aşezământ, care consta din trei case turceşti, se afla într-o stare 
precară. Acest aşezământ a fost terminat în toamna anului 1732 şi din acest 
moment aici s-au desfăşurat şi cursurile şcolii. În anul 1731, a început şi construcţia 
unei cripte sub biserică. În această criptă au fost îngropaţi atât membrii ordinului, 
cât şi anumite personalităţi ale oraşului. Înmormântările au continuat aici şi după 
desfiinţarea ordinului, până în anul 1830, când cripta a fost închisă14• Iezuiţii mai 
posedau şi două vile cu două grădini (una dintre ele se afla în Maiere, iar cealaltă 
se afla în afara cetăţii, la Bassabrunn) unde se relaxau, îşi întâmpinau oaspeţii şi 
unde se desfăşurau diverse jocuri de societate la începutul lunii mai. 

La 4 februarie 1739, a avut loc un cutremur care a slăbit şi mai mult vechea 
biserică, astfel că iezuiţii au decis să construiască o noua biserică. Pe data de 3 
noiembrie 1752 au trimis planurile la Viena şi au solicitat sprijin financiar pentru 
construcţia noii biserici. În anul 1754 a început construcţia noii biserici, dar din 
cei 42000 guldeni aprobaţi, iezuiţii au primit iniţial doar 8000 guldeni. 

12. Juhasz, Koloman: op.cit., p.163- 164 
13. Idem, p. 166 
14. Petri Anton Peter: Die Temeschwarer fesuitenkirche, in Gerhardsbote, nr.S, Stuttgart, 1962, 
p.3 
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În planul oraşului din anul 1758, biserica iezuiţilor apare cu secţiunea în plan 
modificată. Lucrările au înaintat însă foarte încet şi acest lucru se datorează 
probabil şi construcţiei concomitente a Domului. Din acest motiv, iezuiţii au 
fost nevoiţi să oficieze serviciul religios în partea din spate a vechii biserici15• 
Progresul lent al lucrărilor de construcţie se poate explica şi prin lipsa mijloacelor 
financiare, precum şi prin includerea vechilor ziduri de bază. În luna mai 1767, 
construcţia bisericii era încheiată în cea mai mare parte. În cele din urmă, iezuiţii 
au primit mai mulţi bani pentru construcţie, dar datorită desfiinţării ordinului în 
anul 1773, s-a putut încheia doar construcţia bisericii, însă reşedinţa iezuiţilor a 
rămas neterminată16• 

Biserica iezuiţilor urma alinierea medievală a construcţiilor şi era orientată 
spre est, spre deosebire de alte biserici din secolul al XVIII-lea din Banat. Faţada 
bisericii este caracterizată printr-un turn de faţadă retras. Există analogii între 
biserica iezuiţilor şi Domul catholic, datorate faptului că ambele biserici au fost 
construite în aceeaşi perioadă17• 

In anul 1806, episcopul Ladislau Koszeghy, fost membru al ordinului iezuit, a 
fondat un seminar de preoţi în fosta reşedinţă a iezuiţilor, iar biserica iezuiţilor 
a devenit biserica seminarială. După 35 de ani s-a adăugat încă un etaj în fosta 
reşedinţă a iezuiţilor şi acest etaj a adăpostit facultatea filosofică şi juridică. În anul 
1914, când a fost construit noul seminar preoţesc, biserica şi reşedinţa iezuiţilor 
au fost dărâmate. Locul acestora era în actuala Piaţa Sf. Gheorghe. 

2. Caraşova 
În afara Timişoarei, iezuiţii mai aveau o reşedinţă misionară la Caraşova. În 

perioada ocupaţiei turceşti, acest aşezământ a aparţinut franciscanilor până în 
anul 1716, când a fost distrus. Iezuiţii I-au trimis în zonă pe Pater Wenzelaus 
Valentin Feigl, care cunoştea şi limba slavă a localnicilor. Atunci când acesta a 
preluat misiunea ordinului din Caraşova, aici nu existau decât o casuţă şi o mică 
capelă din lemn, în al cărei turn se aflau două clopote. Deasupra intrării în biserica 
actuală din Caraşova, care este închinată Fecioarei Maria, este gravat anul 1726. 
Această datare timpurie este credibilă, dacă se iau în considerare caracteristici 
stilistice şi informaţii din acel timp. Această biserică are, ca şi biserica iezuită din 
Timişoara, un turn de faţadă retras, însă prezintă cele mai multe asemănări cu 
biserica parohială din Oraviţa18• 

După moartea lui Pater Wenzelaus Valentin Feigl, au mai sosit încă patru 
membri ai ordinului la misiunea din Caraşova, până când acest aşezământ a fost 
pierdut de iezuiţi, în timpul războiului din 1737-1739. După sfârşitul războiului, 
aşezământul a fost preluat din nou de franciscani. 

15. Juhasz, Koloman: op.cit., p.94 
16. Volkmann Swantje: Die Architektur des 18 Jahrhunderts im Temescher Banat, Univ. Diss., 
Heidelberg, 2001, XXII 
17. Idem, XXIII-XXIV 
18. Idem, IX 
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DER ORDEN DER JESUITEN 

Der von Ignatius von Loyola gegriindete Orden cler Jesuiten, erhielt am 27 
September 1540 durch die Unterschrift und das Siegel des Papsts Paul III. die 
offizielle Bestătigung. Noch bevor cler păpstlichen Bestătigung hatten Ignatius von 
Loyola mit einigen seiner Freunde am 15. August 1534 in cler Montmartrekapelle 
Armut und Ehelosigkeit gelobt und spăter in verschiedenen Stădten Italiens 
gepredigt, Kranke gepflegt und Gefangene besucht. Durch ihre Bestătigung als 
Orden ordneten sie sich dem Papst unter, "weil er am besten wei6, wo Not ist 
an Arbeitern im Weinberg des Herrn.1" Einige cler wichtigsten Prinzipien cler 
Gesellschaft Jesu waren: "den Seelen zu helfen", sich immer wieder nach dem 
konkreten Willen Gottes fragen und immer bereit sein, dorthin zu gehen wohin 
cler Papst sie schickte. Darauf wurden sie durch ihre geistliche Ausbildung 
vorbereitet. 2 

Die Jesuiten kamen nach Wien im Jahre 1551 und begannen eine Reform des 
kirchlichen Lebens, die auch auf cler Bekămpfung cler starken Verbreitung cler 
Reformation zielte. Im Jahre 1563 entstand eine osterreichische Provinz, von cler 
sich 1574 die polnische und 1622 die bohmische abspalteten. 

In cler Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Gesellschaft J esu in cler osterreichischen 
Provinz ihre Bliitezeit erlebte, hatten sie etwa zweitausend Mitglieder (Priester, 
Laienbriider und Studierende), 23 Hochschulen (5 davon hatten den Rang einer 
Universităt), 43 Vollgymnasien und 15 Teilgymnasien.3 

Wahrend ein Teil cler Jesuiten aus den Reihen des Adels kamen (besonders des 
lăndlichen Adels, wo es bei einigen Familien eine gewisse Tradition, wie im Falle 
cler Familien Hohenwart ader Kappus gab) kamen die meisten aus den Reihen 
cler Stadtbiirger und cler anderen sozialen Schichten. Von cler Altersstruktur her 
waren 30 Prozent cler Jesuiten unter 40 Jahre, 32 Prozent zwischen 40 und 50 Jahre 
alt, 22 Prozent ălter als 50 und 16 Prozent ălter als 60 Jahre. Die Jesuiten waren, 
besonders in dem osterreichischen Teil cler Provinz, vor allem in den Stădten zu 
finden, aher dariiber hinaus sollte man ihre Anwesenheit und ihre Bedeutung in 
den Grenzregionen nicht unterschătzen.4 

1. Temeswar 

Um eine solche Grenzregion handelte es sich auch im Falle des Temeswarer 

1. Ignatius von Loyola und die Jesuiten, Dokumentationsmaterial, der vom 17. Oktober bis 17. 
November 1990 von der tisterreichischen Nationalbibliothek in die Kataloghalle des Hauptsaals 
veranstalteten Ausstellung, Wien, 1991, S. 1 
2. Ebd., S. 2 
3. Ebd., S. 3 
4. Trampus Antonio: 1 gesuiti e l'Illuminismo, Leo S.Olschki ,Torino, 2000, S. 32-32 
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Banats. Noch bevor die kaiserlichen Armeen unter cler Fiihrung des Prinzen 
Eugen von Savoyen Temeswar von cler osmanischen Herrschaft befreiten, 
veriibten die Jesuiten ihre Tătigkeit als Feldpatres im Rahmen cler kaiserlichen 
Armee und "trachteten in jeder Hinsicht, dass im Lager ein guter katholischer 
Geist herrsche".5 

Am 3. Februar 1718 kam cler erste Superior, Lorenz Pez, nach Temeswar 
gefolgt von weiteren vier Patres. Der jeweilige Jesuiten-Superior wurde zum 
bischoflichen Vikar ernannt, da es dem ersten Bischof des Banats, Graf Nadasdy, 
nicht erlaubt war, seinen Bischofssitz nach Temeswar zu verlegen. In dieser Stellung 
war cler Jesuiten Superior auch Ansprechpartner cler Landes-Administration 
von Terneswar, wenn es um verschiedene Probleme cler Diozese gingii. Als 
bischoflicher Vikar iibernahm er gleichzeitig die Leitung cler Diozese und fiihrte 
auch die kanonischen Visitationen durch. Die Einstellung cler Adrninistration 
dem Bischof gegeniiber ănderte sich radikal als Graf Nadasdy starb und Baron 
Adalbert Freiherr von Falckenstein Bischof wurde. Von da an durfte cler Bischof 
seinen Bischofssitz in Terneswar festlegen und ihm wurde ein feierlicher Empfang 
vorbereitet. 

Als Missionsorden vernachlăssigten die Jesuiten ihre Arbeit als Missionare 
nicht. Sie erteilten Kirchengesangsunterricht, unternahmen Krankenbesuche 
und hoben auch die Bedeutung des Empfangs cler Sakrarnente hervor. Dank 
dieser fruchtbaren Tătigkeit hatten sie einen guten Ruf und gute Beziehungen zu 
den fiihrenden Kreisen aus Temeswar. Da die Kirche cler Jesuiten in Temeswar in 
dieser Zeit als Hauptkirche des Banats galt, wurden von dort mehrere Prozessionen 
unternornmen aher auch von den umliegenden Pfarreien zur Jesuitenkirche7• Hier 
konnten die Zeremonien, die am Heiligen Abend, in cler Karwoche oder zum 
Fronleichnamfest stattfanden, genannt werden. Der Initiative cler Patres folgend, 
wurde auBerdem jedes Jahr am 18. Oktober die Befreiung cler Stadt gefeiert. 

Die Jesuiten fOrderten auch die Verehrung cler seligen Jungfrau und des 
heiligen Johann von Nepomuk, cler zum Schutzpatron des Banats erklărt wurde. 
In diesern Zusammenhang griindeten sie auch zwei Kongregationen, nămlich die 
"Kongregation von cler Unbefleckten Empfangnis" (1720) und die "Kongregation 
vom bitteren Leiden des Herrn". Die Mitglieder dieser Kongregationen waren 
offentliche BiiBer, Asketen und Flagelanten. Eine dritte bedeutende Kongregation, 
die "des heiligen Johann von Nepomuk unter dem Schutze cler unbefleckten 
Jungfrau Maria", wurde im Jahre 1724 von den Franziskaner gegriindetB. Zwischen 
den letzten zwei Konfraternităten gab es auch einen Streit, cler schlieBlich 

5. Juhasz, Koloman: !esuiten im Banat, Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs, Wien, 
1958, S. 157 
6. Ebd., S.175 
7. Ebd., S.191-197 
8. Petri, Anton Peter: Bruderschaften, Kongregationen und Konfraternităten im kaiserlichen 
Banat (1720-1 778}, Gerhardsbote, 10, Nr. 2, Stuttgart, 1965, S. 3 
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zugunsten der "Kongregation vom hitteren Leiden des Herrn" entschieden 
wurde, aher sie mussten die tihertriehenen Strafienszenen, die sie zum Beispiel 
am Karfreitag veranstalteten, aufgehen.9 

Eine andere hedeutende Leistung der Jesuiten war die Eroffnung der "Schola 
latina" am 6. Novemher 1725 wăhrend die Franziskaner wahrscheinlich den 
Elementarunterricht erteilten.10 In dieser Zeit gah es in Ungarn 30 Gymnasien, 6 
Akademien, 18 Konvikte mit Seminarien und 2 Universităten der Jesuiten. 1 1  Am 
Anfang gah es in der Temeswarer Schule nur eine Klasse, deren Professor der 
Superior P. Anton Perger war. Die Schule wurde, angeregt durch die einflussreichen 
Personen der Stadt und des ganzen Banats, spăter auf his zu 6 Klassen und drei 
Professoren erweitert und es wurde his hin zur Rhetorik unterrichtet.12 Die 
Zahl der Schtiler schwankte gewohnlich zwischen 50 und 70, entsprechend den 
damaligen Zustănden im Banat. Ein negativer Aspekt war, dass die Lehrer sehr oft 
wechselten. Dies geschah gemăfi dem "Diarium Gymnasii Temesvariensis", der 
seit 1763 geftihrt wurde, wegen dem "ungesunden Klima".13 Nach der Aufhehung 
des Ordens der Jesuiten im Jahre 1773 wurde die Schule nach osterreichischen 
Unterrichtsvorschriften reorganisiert. Die Zahl der Schiiler wurde immer kleiner 
und somit wurde es zu einem der teuersten Gymnasien der ganzen Monarchie. 
Deshalh hat man im Jahre 1778, auf Vorschlag des Grafen Kristoph Niczky, das 
Gymnasium geschlossen. 

Als die Jesuiten nach Temeswar kamen, erhielten sie die ehemalige 
Hauptmoschee der Tiirken als Ordenskirche. Sie konnten aher nicht gleich 
nach der Befreiung Temeswars in diese Kirche einziehen, weil sie his 1718 
als Proviantmagazin diente. Deshalb mussten sie die Kirche der hosnischen 
Franziskaner benutzen. Am 7. April 1718 bekamen sie die Schltissel der 
Hauptmoschee von der Landesadministration und drei tiirkische Hăuser als 
Ordenshăuser, die sich gleich nehen der Kirche befanden. Die Kirche, die vor der 
tiirkischen Eroherung St.Georg Kirche hiefi, wurde wieder konziliert und diente 
his zur Fertigstellung der Domkirche als Hauptkirche Temeswars und des Banats. 
Aufierdem war sie von 1732 bis 1754 die bischofliche Kathedralkirche. Die Kirche 
wurde "ad Mariam Serenam" genannt, weil das Wetter wăhrend der Belagerung 
Temeswars durch die kaiserliche Armee schon war im Gegensatz zu anderen 
Gegenden des Banats, in denen grofie Unwetter herrschten. Das Wetter wurde 
als entscheidend ftir den Erfolg der Belagerung angesehen und daher der Name 
der Kirche.14 

9. Juhasz, Koloman: a.a.O., 5.204 
10. Juhasz,Koloman: Das Bistum Belgrad und Tschanad unter Bischof Franz Anton Graf Engl 
von Wagrain (1702-1777), in Ostbairische Grenzmarken, Passau, 1962, S. 98 
1 1. Ebd., S. 98 
12. Juhasz,Koloman: !esuitenschule in Temeswar, in Gerhardsbote, 9, H 1,  Stuttgart, 1964, S. 3 
13. Ebd., S. 3 
14. Juhasz,Koloman:a.a.O., S. 163-164 
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Die Kirche war schon ziemlich alt und zusatzlich durch die Belagerung 
beschadigt worden, deshalb musste sie schnell renoviert werden. 15 Am 14 Mai 
1719 hărte man zum ersten Mal die Orgel, die von Wien gebracht wurde und 
schon kurze Zeit danach (am 12 September 1719) wurde auch das Kreuz auf 
dem Dach der Kirche wieder aufgestellt. Im selben Monat erklangen die neuen 
Glocken, ebenfalls aus Wien, die den Platz der vorher benutzten Trommeln 
einnahmen. Diese wurden der seligen Jungfrau, dem heiligen Franz Borgia und 
dem heiligen Emmanuel Niger geweiht. 

Einundzwanzig ]ahre spater konnte man auch die vierte Glocke hăren, die 
nach dem Tiirkenkrieg von Belgrad gebracht wurde. In der Zwischenzeit begann 
man den Bau der neuen Missionsniederlassung der Jesuiten, denn die alte, die aus 
lediglich drei Hausern bestand, war in einem schlechten Zustand. Im Herbst 1732 
war das neue Missionshaus fertig und von da an fand auch der Schulunterricht in 
diesem Gebaude statt. 1731 begann man auch mit dem Bau einer Gruft unter der 
Kirche. In dieser Gruft wurden sowohl die Mitglieder der Ordensresidenz wie auch 
verschiedene Persănlichkeiten der Stadt begraben. Selbst nach der Aufhebung 
des Ordens fanden noch Beerdingungen in der Gruft statt. SchlieBlich wurde die 
Gruft um das Jahr 1830 geschlossen. 16 Die Jesuiten besaBen noch zwei Villen und 
zwei Garten (eine Villa bei den Maierhăfen und die andere bei dem auBerhalb der 
Festung liegende Bassabrunn), wo sie sich erholten, ihre Gaste empfingen und wo 
immer Anfang Mai verschiedene Gesellschaftsspiele stattfanden. 

Am 4. Februar 1739 gab es ein Erdbeben, welches die alte Kirche noch mehr 
schwachte. Deshalb entschieden sich die Jesuiten dazu, eine neue Kirche zu bauen. 
Am 3. November 1752 schickten sie die Plăne nach Wien und forderten finanzielle 
Unterstiitzung fiir die Umsetzung an. Im ]ahre 1754 begann schlieBlich der Bau 
der neuen Kirche.Von den bewilligten 42000 Gulden bekamen die Jesuiten nur 
8000 Gulden ausbezahlt. 

In dem Stadtplan aus dem Jahre 1758 erscheint die Jesuitenkirche mit 
verandertem Grundriss. 

Die Arbeit ging, wahrscheinlich auch wegen dem gleichzeitigen Bau des Doms, 
sehr langsam voran. Die Patres waren deshalb gezwungen den Gottesdienst in 
dem hinteren Teil der alten Kirche abzuhalten.17 Der langsame Fortschritt der 
Bauarbeiten kănnte auch durch den Mangel an finanziellen Mitteln wie auch 
durch die Einbeziehung der alten Grundmauern erklărt werden. Im Mai 1767 war 
der Bau der Kirche bis auf den Dachstuhl, das Dach, den Turm und die Fassade 
beendet. SchlieBlich bekamen die Jesuiten weitere Geldsummen, aher wegen der 
Auflăsung des Ordens im Jahre 1773 konnte damit nur noch die Kirche vollendet 

15. Ebd., S. 166 
16. Petri, Anton Peter: Die Temeschwarer !esuitenkirchen in Gerhrdsbote, Nr. 5, Stuttgart, 1962, 
S. 3 
17. Juhasz, Koloman:a.a.O., S. 94 
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werden wahrend die Residenz der Gesellschaft Jesu unvollendet hlieh.18 
Bei der Jesuitenkirche in Temeswar handelte es sich um eine Wandpfeilerkirche, 

deren Grundriss "einem einfachen Longitudinalhau mit eingezogenem Chor und 
halhrunder Apsis entsprach". Die Kirche folgte der mittelalterlichen Bauflucht und 
war, zum Unterschied von anderen Kirchen des 18. Jahrhunderts aus Temeswar, 
geostet. Die Fassade der Kirche wurde durch einen eingezogenen Fassadenturm 
gekennzeichnet. Es giht Analogien zwischen dem Bau der Jesuitenkirche 
und dem des Doms sowohl in der Gestaltung der Fassade, und in der starren 
Wandgliederung als auch was das gesamte formale System hetrifft.19 Dies ist aher 
nicht iiherraschend, wenn man hedenkt, dass die heiden Kirchen in derselhen 
Periode gehaut wurden. 

Im Jahre 1806 griindete der ehemalige Jesuit Ladislaus Koszeghy, der damals 
Bischof war, im gewesenen Jesuitenhaus ein Priesterseminar und die Kirche 
wurde zur Seminarkirche. 35 Jahre spater wurde ein zusatzliches Stockwerk 
ins gewesenen Jesuitenhaus eingehaut, wo die philosophische und juridische 
Hochschule untergehracht wurde. 1914, als das neue Priesterseminar gehaut 
wurde, wurden die Kirche und das Missionshaus ahgetragen. Der Platz, wo sich 
die Jesuitenkirche und das Jesuitenhaus hefanden, liegt am heutigen St. Georg 
Platz (Piata Sf. Gheorghe) und an ihrer Stelle hefinden sich jetzt ein Bankgebaude 
und verschiedene Laden. 

2. Kraschowa 
Aufierhalhvon Temeswar hattendie JesuitennocheinMissionshaus inKraschowa. 

In der Zeit der tiirkischen Herrschaft gah es hier eine Missionsniederlassung der 
Franziskaner, die aher um das Jahr 1716 zerstort wurde.Die Jesuiten sandten Pater 
Wenzelaus Valentin Feigl in die Gegend, weil er die slawische Sprache der dortigen 
Bevolkerung heherrschte. Als dieser die Mission in Karaschowa i.ihernahm, gah 
es dort nur ein Hauschen und eine kleine Kapelle aus Holz, in deren Turm sich 
zwei Glocken hefanden. Ober dem Eingang der heutigen Kirche in Kraschowa, 
die "Maria Himmelfahrt" gewidmet ist, ist die Jahreszahl 1726 eingraviert. 
Diese fri.ihe Datierung ist gemaB Swantje Volkmann, aufgrund von stilistischen 
Merkmalen und zeitgenossischen Berichten, i.iherzeugend. Die Kirche hat einen 
rechteckigen Grundriss und wurde als Saalhau mit eingezogenem Chor und einer 
geraden Apsis gehaut. Ăhnlich wie die Jesuitenkirche in Temeswar hat auch diese 
Kirche einen eingezogenen Fassadenturm. Die meisten Ăhnlichkeiten hat sie mit 
der Pfarrkirche aus Orawitz. 

Nach dem Tod von Pater Wenzelaus Valentin Feigl kamen noch vier Patres an 
die Fi.ihrung der Mission aus Kraschowa his die Jesuiten die Niederlassung aus 

18. Volkmann, Swantje: Die Architektur des 18. Jahrhunderts im Temescher Banat, Univ., Diss., 
Heidelberg,2001, XXII 
19. Ebd., XXIII-XXIV 
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Kraschowa wăhrend dem Tiirkenkrieg von 1737-1739 verloren. Sie wurde nach 
dem Ende des Krieges wieder von den Franziskaner iibernommen 
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FAMILIA KLAPKA 

IOAN HAŢEGAN 

Primul reprezentant al familiei care are legături cu Banatul este Karl Josef 
Norbert Klapkal, născut în anul 1757 în localitatea Saaz din Cehia şi decedat pe 
22 aprilie 1817 la Timişoara. Studiază farmacia la Praga şi Viena, apoi profesează 
la Znaim în Moravia, de unde pleacă spre regatul Ungariei. Aici înfiinţează mai 
multe farmacii de campanie (Feldapotheke) care vor fi folosite de trupele imperiale 
în timpul războiului cu otomanii (1786 - 1789). Cu acest prilej, organizează 
puncte farmaceutice militare şi pe teritoriul Banatului. Ca mulţumire pentru 
eficienţa dovedită, împăratul îi face cadou unele farmacii. Karl se stabileşte - după 
încheierea conflictului - la Arad, unde se căsătoreşte. 

Pe 16 august 1794, Karl Klapka cumpără farmacia lui Natrop din Timişoara 
cu 25.000 guldeni, o denumeşte "La vulturul negru" ("Zum Schwarze Adler") şi 
obţine dreptul de cetăţenie. Inchiriază pe 15 ani şi farmacia mare a oraşului. In 
anul 1807 îşi prelungeşte pe încă zece ani contractul cu primăria timişoreană, 
dar în anul 1811  îşi vinde altă farmacie "La regele Ungariei", ("Zum Konig van 
Ungarn") lui Johann Nepomuk Speckner pentru suma de 250.688 florini şi 38 
creiţari. In acelaşi an 1811, Karl Klapka figurează ca senator de drept al oraşului 
Timişoara şi se ocupă de probleme culturale, în special de problemele teatrului 
orăşenesc. Moare pe 22 aprilie 1817. 

In urma sa lasă o văduvă (Barbara, născută David, la Arad, în anul 1767 şi 
decedată la Timişoara pe 18.09.1818) şi cinci copii: Karl, Josef, Franziska (căsătorită 
deja cu Misselbacher), Friedrich - August (18 ani) şi Barbara (de 15  ani), dar şi o 
avere de 202.402 florini. Dintre toţi, cel mai cunoscut avea să fie Josef, cel de-al 
doilea fiu. 

Acesta se naşte în anul 1786. In general se consideră ca loc de naştere Aradul, 
dar cercetătorul Anton Peter PetrF nu îl află în matricolele născuţilor din biserica 
parohială romana-catolică de aici, fapt care-I determină să plaseze naşterea tot 
la Saaz în Boemia. Copilăreşte la Arad, acolo unde familia avea o afacere. In anul 

1. Biografiile membrilor familiei Klapka sunt detaliate de Lendvai Mikl6s, Temes varmegye 
nemes csaladai, 1, Timişoara, 1896, p. 40 - 44 şi sintetizate de Anton Peter Petri, Biogaphische 
Lexikon des Banater Deutschtum, Marquarstein, 1992, col.935 - 938, Berkeszi Istvân, A 
Temesvari konyvnyomdaszat es hirlapirodalom rortenete, Timişoara, 1900,p.9-17 Josef 
Klapka este amintit ca părinte al jurnalisticii şi tiparului bănăţean în zeci de studii consacrate 
presei bănăţene. Fiul său Georg /Gyorgy, este autor al mai multor lucrări iar viaţa sa a făcut 
obiectul multor studii şi articole. 
2. Anton Peter Petri, op.cit. col.936. 
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1807 vine la Timişoara şi se căsătoreşte cu Theresia (născută David), văduva 
tipografului Jonas; preot la cununie va fi canonicul Anton Torok, viitor episcop 
romana-catolic la Timişoara. In acelaşi an 1807 dobândeşte cetăţenia timişoreană 
şi, pe 20 mai, depune jurământul de cetăţean. 

Tipografia, legătoria de cărţi şi librăria aferentă (ce vindea în special 
cărţi venite din imperiu) aduce familiei un venit anual de circa 10.000 
florini, mai ales din tipărirea calendarelor (peste 4.000). Criza economică 
din anul 181 1 aduce tânăra familie aproape de faliment, dar consistentul 
sprijin financiar al tatălui (farmacistul Karl Klapka ) redresează situaţia. 

Tipografia Klapka era una dintre cele mai mari şi mai bine utilate din 
întreg regatul. Lucrau aici 2 zeţari, 1 factor, 4 tipografi, personal auxiliar. 
Consumul lunar de hârtie era de 60 de suluri. Calendarele sale au făcut 
furori şi a primit comenzi din diferite regiuni. Incepe să editeze şi publicaţii 
periodice. 

Nivelul ridicat de educaţie, afacerea prosperă şi relaţiile pe care şi le face 
în lumea afacerilor îl aduc rapid pe Josef Klapka printre cei mai influenţi 
şi mai respectaţi cetăţeni timişoreni. In anul 1809, atunci când garnizoana 
imperială părăseşte Timişoara şi luptă în bătăliile împotriva lui Napoleon, 
locul ei este luat de garda civică, în care Josef Klapka este căpitan şi păzeşte 
arhivele oraşului; probabil şi tezaurul imperial, dar secretul existenţei 
acestuia la Timişoara era atât de bine păzit,încât doar puţini ştiau de 

existenţa lui. 
In anul 1812 este ales "Pater" al oraşului, dar renunţă la indemnizaţia 

care se cuvenea acestei funcţii, în favoarea funcţionarilor primăriei şi a 
asociaţiei pentru ocrotirea orfanilor. In anul 1812, în asociaţie cu alţii, preia 
administrarea teatrului orăşenesc, pe timp de doi ani. 

In anul 1815 primeşte aprobarea pentru deschiderea bibliotecii publice 
de împrumut cu sală de lectură - prima de acest fel din imperiu, pe care o 
va administra timp de 16 ani, apoi o va vinde lui Beichel. Pe speze proprii, 
participă - în anul 1816 la Budapesta - la conferinţa de reorganizare a 
gărzilor civice din regatul ungar. 

Anul 1817 este greu pentru Josef Klapka : în răstimp de 6 săptămâni îşi 
pierde soţia şi mama. Timp de doi ani va asigura gratuit necesarul de rechizite 

şi papetărie pentru şcolile timişorene. 
Pentru meritele sale, Josef Klapka este ales primar al Timişoarei în anul 1819 

şi reales mereu timp de 14 ani. Dintre faptele primarului cităm: sistematizarea 
reţelei stradale, menţinerea curăţeniei, săparea canalului sanitar în lungime de 
4 km, încasarea la timp a impozitelor cuvenite oraşului. In calitate de primar el 
îndeplinea şi funcţia de colonel al gărzii civice timişorene. 
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In anii 1825 şi 1832 Josef Klapka a fost ales ca reprezentant al Timişoarei în 
parlamentul maghiar, unde s-a remarcat prin acţiuni liberale, de descătuşare a 
vieţii economice şi sociale. Ecoul favorabil al activităţii sale a făcut ca mai multe 
comitate (Timiş, Torontal, Caraş, Heves) să-1 numească judecător al curţilor lor 
de apel, iar oraşul Eperjes l-a ales cetăţean de onoare. 

Neglijarea afacerilor proprii în timpul exercitării funcţiilor publice face ca 
tipografia, legătoria, librăria şi biblioteca Klapka administrate ad interim de fiul 
său Josef (1807 - 1940) să sufere pierderi importante şi să-1 oblige să le vândă, 
pe rând, lui Josef Beichel. Mai întâi tipografia, în 1829, apoi restul. La încetarea 
activităţilor publice, lichidează tipografiile (Timişoara şi Arad), imobilele şi se 
retrage la Arad unde trăieşte retras până la decesul din 12 mai 1863. 

In anul 1830 comitatul Timiş propune guvernului regal maghiar ridicarea lui 
JosefKlapka la rangul de nobil. Impăratul - rege Ferdinand V promulgă decizia pe 
15 iulie 1841, pentru Josef şi copii săi : Ferdinand şi Theresia din prima căsătorie, 
respectiv Georg (Gyorgy) şi Iulia din cea de-a doua, cu Julia Kehrer. La 18 
octombrie 1841, în sala festivă a palatului administrativ din Piaţa Unirii, se citeşte 
accest act. Cei doi fii, Ferdinand şi Georg, vor avea cariere militare fulminante, 
ajungând amândoi generali. 

Josef Klapka a fost unul din maeştrii tiparului bănăţean, atât prin dotarea 
tehnică a tipografiei sale, cât mai ales prin felul în care a reuşit să tipărească - la 
nivel calitativ înalt - sute de cărţi, publicaţii periodice: ziare, reviste, calendare, 
foi volante, etc. Spiritul întreprinzător 1-a făcut să dobândească comenzi mari din 
mai multe zone ale regatului iar tipografia sa a devenit un girant al calităţii. Dintre 
sutele de titluri azi se cunosc doar câteva zeci. 

Josef Klapka este şi părintele jurnalisticii bănăţene. El a fost ziarist, redactor, 
tehnoredactor, tipograf şi distribuitor de presă timişoreană. Iată titlurile 
publicaţiilor periodice scrise, editate şi/sau tipărite, care sunt cunoscute : 

1. TAGESBERICHT ("Informaţia zilnică") apare din iunie 1809, timp de 
aproape un an 

2. BANATER ZEITSCHRIFT FUR LANDWIRTSCHAFT, HANDEL, 

KUNDE UND GEWERBE ("Revista bănăţeană pentru agricultură, comerţ, 
ştiinţă şi meserii") 

ANUL 1 1827 nr. 1 începutul lunii noiembrie 
ANUL II 1828 ultimul număr 78 din 30 septembrie. 
Bisăptămânal. Prima revistă din Banat. 

3. NOTIZEN ii.ber die dramatischen Leistungen der Bii.hne-Geschelschaft 

der herren J.B. Hirschfeld und F. Herzog wahrend des Winter 1828- 1829 zu 
Temeswar ("Notiţe despre realizările dramatice ale societăţii teatrale a domnilor 
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Hirschfeld şi Herzog în sezonul de iarnă 1828 - 1829 la Timişoara") .  

4 .  THALIA. Nov.1830 - martie 1831, în 8 - 10 pagini, în tipografia vândută 
lui Beichel. 

5. TEMESWARER WOCHENBLATT ("Foaia săptămânală a Timişoarei") 
martie 1831 - 27 iunie 1840 . Pe 4 iulie reapare cu acelaşi titlu dar cu subtitlul: 

"Revistă pentru ştiinţă, artă şi industrie� Cu scurte întreruperi va apare până 
în anul 1866. Va fi principalul ziar al Banatului. 

Editor J. Beichel, redactori : J.Klapka, K. Beichel, D. Wachtel,M. Stockinger, G. 
Fledinger, K. Hirschfeld. 

6. VOLKS UND HAUS KALENDER FUR BANAT 1841, editor J. Beichel. 
Din producţia tipografică a lui Josef Klapka se cunosc doar 43 de titluri (3). 

Cercetări mai recente adaugă alte 16 (4) . Lista acestora este prezentată în anexe. 

3. Berkeszi lstvăan, op.cit., p.l77 - 179 enumeră 44 titluri 
4. Elena Rodica Colta, Câteva tipărituri ocazionale timişorene identificate în fosta colecţie 
bibliofilă Janos Vlisaehelyi din Arad, în "Analele Banatului", Serie Nouă, arheologie - istorie, 
vol.V, Timişoara, 1997, p.415 -424, analizează zece tipărituri în tipografia lui Josef Klapka, dar 
şi altele, anterioare sau posterioare ( Joans şi Beichel ) La anexe aducem mulţumirile noastre 
autoarei şi Arhivelor Naţionale filiala Arad, care le păstreazîă într-un coligat. 
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II. TIMIŞOARA LUI KLAPKA 

11.1 Prezentare generală 

Primul reprezentant al familiei Klapka ajunge la Timişoara şi în Banat în jurul 
anilor 1780, ca organizator al farmaciilor de campanie din preajma şi din timpul 
ultimului război dintre habsburgi şi otomani, 1786 - 1789. Pentru meritele sale 
militare, Karl Klapka este răsplătit cu câteva asemenea farmacii. Familia se va 
stabili la Timişoara dar va avea şi interese economice la Arad. 

Cum arăta Timişoara în acea vreme, ce locuitori avea şi care era ritmul vieţii 
citadine? Din actele şi consemnările (puţine) rămase, dar şi din descrierile 
călătorilor străini, încercăm un profil al vieţii din cetatea şi oraşul Timişoara la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui de-al XIX-lea. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Timişoara era o cetate ridicată în stil Vauban 
târziu, între anii 1723 - 1765, cu 9 bastioane şi 3 porţi. In interiorul fortificaţiilor 
era cartierul Cetate - inima şi sufletul oraşului. Intre fortificaţii şi cartiere (Fabric; 
Maierele Vechi/româneşti, azi Elisabetin; Maierele Noi/germane, azi Josefin) se 
întindea Glacisul - o suprafaţă de teren de circa 949 m2, liberă de construcţii, care 
înconjura fortificaţiile şi garanta siguranţa acestora. 

Rolul strategic excepţional al cetăţii şi garnizoana numeroasă vor crea reale 
dificultăţi în dezvoltarea economică a oraşului. Lupta cetăţenilor pentru eliberarea 
de constrângerile militare va dura până spre sfârşitul acestui veac XIX. Elemente 
ale progresului economic, administrativ şi social din Timişoara sunt însă constante 
în fiecare an şi deceniu. Timişoara a fost declarat oraş liber regal prin diploma de 
privilegii a împăratului Iosif al II-lea din 27 decembrie 1781. 

Timişoara era condusă de un magistrat (consiliu local)şi de un primar. Până 
la 1781  erau două magistrate: unul pentru catolici şi unul pentru ortodocşi. 
Unificarea s-a produs în anul 1782, iar sediul consiliului local şi al primăriei a fost 
cel din Piaţa Libertăţii ("Primăria Veche"). Fostul sediu al magistratului ortodox 
("rascian") a fost atribuit definitiv teatrului orăşenesc. 

Pentru înţelegerea contextului în care a activat la Timişoara tipograful, omul 
de cultură, cetăţeanul şi primarul Josef Klapka, o succintă prezentare a vieţii 
timişorene din prima jumătate a secolului al XIX-lea este absolut necesară. 
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11.2. Evenimente tirnişorene 

1800: 
- se deschide învăţământul teologic ortodox 
- se deschide prima şcoală primară de fete 
- la Timişoara ajunge, în prima sa călătorie, cunoscutul botanist Paul Kitaibel 
- se stabileşte la Timişoara Constantin Roja, aromân, devenit medic, scriitor, 

vorbitor a 14 limbi 

1801: 
- ian.1 se naşte în Cetate Katharina Herbert, actriţă faimoasă (1829- 1866) la 

Praga, Berlin, Dresda, etc. 
- martie 1 1  : în sala Reduta (fostul magistrat ortodox) se serbează cu fast ziua 

de naştere a împăratului Franz (Francisc) 1 
- se deschide primul cazinou 
- septembrie - vizita arhiducelui Karl, comandantul militar al imperiului 
- se naşte pictorul Gabor Melegh ( + 1835) 
- oraşul are 12 cafenele în care se citeau şi se comentau ziarele, se jucau diferite 

jocuri de noroc 
' 

1802: 
-se reface palatul Deschan - simbol şi exemplu pentru artitectura neoclasicistă 

timişoreană şi bănăţeană; la etaj va funcţiona un cazinou 
-apare lucrarea lui Dimitrie Ţichindeal: Sfaturile înţelepte cei simţitoare, 

prelucrare după Dositei Obradovic 
-moare Vasile Nicolici, directorul şcolilor ortodoxe bănăţene 
- 13 august: se naşte poetul Nikolaus Lenau 
-teatrul este sub direcţia lui Rudolf Schneider 

1803: 
-moare Adam Karlitzky, directorul Şcolii Normale din Timişoara 

1804: 
-se naşte Petru Cermena, ( + 1882) şeful poliţiei oraşului, militant paşoptist 
-Constantin Paraschovici arendează pe doi ani teatrul orăşenesc 

1805: 
-apare la Timişoara publicaţia săptămânală "Temeswarer Wochenblatt" 

1806: 
-feb.2 se naşte Maria Fischer Schwarzbock, renumită solistă de operă pe 

scenele de limbă germană din centrul Europei 
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-apr. 18 se naşte Pavel Vasici, medic, autor al primelor lucrări româneşti de 
medicină, "doctorul săracilor din Timişoara " 

-sept.9 feldmareşalul (de origine aromână) Petru Duca îi cere comandantului 
militar al Timişoarei să oprească plecările cetăţenilor de aici în Rusia 

-nov.17 se deschide seminarul teologic romana-catolic (1806 - 1950) 
-Mihai Roşu Martinovici publică în trei volume lucrarea Despre lume 

adunate Visteria sufletească 
-Direcţia teatrului este asigurată (până în 1817) de Petru Maleniţa, Toma 

Vida.k şi Baie 
-într-un singur an (1.1 1 .1806-1 . 1 1.1807) pe Bega au navigat 331 vase cu un 

volum de 6-7000 chintale marfă 

1807: 
-mai 12-13 împăratul Franz Joseph vizitează Timişoara şi discută cu militarii 

creşterea contribuţiei militare a Timişoarei în oameni, produse şi bani pentru 
campaniile antinapoleoniene 

-mai 22 se naşte în Cetate Karl Brocky, care avea să devină pictorul curţii regale 
britanice 

-se investesc 44.000 guldeni pentru renovarea şi mărirea teatrului orăşenesc 
-este înaintat împăratului Recursul maiestatic, privitor la şcolile româneşti din 

Banat 
-Şcoala Normală se mută în localul piariştilor (str. Ungureanu nr. 1) 

1808: 
-se constituie Garda Civilă din Timişoara, în care Klapka are un rol activ 
-se naşte Petru Lupulovici, cunoscut scriitor şi militant român 
-la Liceul Piarist învaţă şi 8 copii români, dintre care unul este "eminens 

primus'; iar ceilalţi 7 sunt "eminens" 

1809: 
-de teama lui Napoleon, tezaurul imperial habsburgic este mutat, în secret, la 

Timişoara, unde este păzit de Garda Civilă 
-soseşte aici Karl Schonbuck, sufleur şi critic de teatru ( + 1830) 
-Timişoara are 2 asociaţii comerciale, 2 manufacturi pentru piele şi mătase, 1 

pentru fier, 1 moară de hârtie, 1 fabrică de bere, 1 oficiu poştal, 1 oficiu al sării, 1 
oficiu al lemnului 

-Josef Klapka editează publicaţia "Tagesbericht'; al cărei abonament costă 7 
florini în oraş şi 9 pentru expediere prin poştă 

1810: 
- aug.31 - se naşte în Cetate Vincenz Edler von Minutilev, viitor feldmareşal 

pictorul Arsa Teodorovici locuieşte la Timişoara între anii 1810-1816 
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1811 :  
- se prezintă prime audiţii din lucrările lui Ludwig van Beethoven 

1812: 
- preşedintele magistratului (al consiliului local) este - de acum inainte -

primarul şi nu unul dintre consilieri 

1813: 
- se constituie prima asociaţie de tir 
- febr.2 - se naşte Julia Grăfin von Hager - poetă de limbă germană 
- mar.lO - se naşte Franz Reiter (+1874), viitor inginer hidraulic şi membru al 

Academiei maghiare de ştiinţe 
-mai 8 - se naşte Leopold Ritter von Lebzelten, viitor general 

1814: 
- miliţia civilă este inrolată in legiune şi luptă in ultimele bătălii cu Napoleon 
- prizonieri francezi străbat Banatul şi Timişoara 
- Dimitrie Ţichindeal publică Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice 

învăţături, lucrare confiscată de autorităţi 

1815: 
- ian.27 - Anton Schmidt primeşte diploma de arhitect: se va remarca prin 

construcţii monumentale la Timişoara şi Arad 
-mai 15 - se deschide la Timişoara Biblioteca Klapka, prima bibliotecă publică 

de imprumut cu sală de lectură din Imperiul Habsburgic 

1816: 
- oct.13 - se serbează la Timişoara centenarul eliberării oraşului de sub 

stăpânirea otomană 

1817: 
-se naşte pictorul Ferenc Komlossy 

1818: 
- ian.18 - moare Dimitrie Ţichindeal 

- Timişoara are 1 1 .098 locuitori 
- soseşte din Franţa Alexandre Bonnaz, viitor episcop romana-catolic 
- Josef Kratochwil (+1839) este capelmaestru al Domului romana-catolic 
- Vasile Georgevici, preot militar participant la campaniile antinapoleoniene, 

este numit protopop al Timişoarei şi obţine de la împărat dreptul de a ridica o 
biserică ortodoxă română in Fabric 
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1819: 
- apr. 4 - se naşte Ernst Heim - Hazay, tipograf 

- iul. 27 - se naşte Claudiu Babeş, scriitor de expresie franceză la Paris 
- pictorul Pavel Petrovici face o călătorie de studii în Italia 
- Josef Klapka devine primar al Timişoarei 
- Basilius Baich,medicul şef al oraşului, adresează un memoriu guvernului 

maghiar privitor la starea deplorabilă a sănătăţii din oraş; singurul care ia măsuri, 
alocând fonduri substanţiale, este primarul Klapka 

1820: 
- feb. 2 - se naşte Gyorgy Klapka, fiu al primarului, viitor general paşoptist 
- apr. 4 - se naşte Franz Georg Gottfried Feldinger-Foldvary, general paşoptist 

(compune imnul revoluţiei maghiare, este primul biograf al poetului Petofi 
Sandor) 

- dec. 20 - se naşte pictorul Anton Fiala 
- Franz Herzog arendează (până în anul 1831) teatrul timişorean, 
inaugurând o nouă epocă în activitatea acestuia: stagiune de iarnă la 
Timişoara şi de vară la Sibiu 

1821: 
- se naşte Karl Nikolaus Hirschfeld, poet, scriitor, jurnalist 

1822: 
- ian. 26 - se naşte Johann Fiala, adjutant al generalului paşoptist Bem, refugiat 

în SUA, inginer de căi ferate, participant la războiul civil american, autor al primei 
hărţi a fluviului Missouri 

- sept. 29 - Protopopul Vasile Georgevici înaintează împăratului un memoriu 
în privinţa stării culturale a românilor 

-scriitorul maghiar Dobrentei G.  şi timişoreanul Trattner petrec la"Trompetistul 
",unde un taraf de ţigani cântă ungureşte, dar la întrebările scriitorului răspund 
prin translator - că nu ştiu ungureşte 

1823: 
- mar. 3 - se naşte, în Fabric, istoricul maghiar Pesty Frigyes 
- mai 15 - se naşte în Cetate Josef Karl Nigg, muzician, pianist, compozitor, 

cântă în cazinourile din Timişoara şi Viena 
- nov. 3 - tânărul inginer militar Bolyai Jânos, aflat în garnizoana Timişoara, îşi 

anunţă tatăl că a pus bazele primei geometrii neeuclidiene din lume 
- nov. 25 - moare la Timişoara Jeanette dHonrath, căsătorită von Gretz, soţia 

comandantului cetăţii Timişoara, prima iubită a lui Ludwig van Beethoven; este 
înmormântată în cripta bisericii franciscane din Cetate 
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- se introduce limba maghiară ca limbă oficială la primărie şi în oraş 

1824: 
- aug. 28 - privilegiul de oraş liber regal este reînoit pentru Timişoara 

1825: 
-primarul Josef Klapka şi notarul şef Andrei Nicolici reprezintă Timişoara 

în parlamentul maghiar şi solicită măsuri liberale în domeniul economic şi 
social 

-se înfiinţează parohia evanghelică în Timişoara - Cetate 
-boierul muntean Dinicu Golescu vizitează şi descrie Timişoara 
-se prezintă opera Clavigo de L.van Beethoven 
-încep lucrările la Canalul Sanitar, în paralel cu canalul Bega 
-apr. 14 - se naşte pictorul Bersuder 

1826: 
-se prezintă piesa Cabală şi iubire de Friedrich Schiller 
-se prezintă piesa Emilia Galotti de Lessing 
-se prezintă piesa Kătchen van Heilbron de Kleist 

1827: 
-au loc ample lucrări de canalizare şi de forare de fântâni în Cetate 
-canalul sanitar are o lungime de 4 km 
-"Banater Zeitschrift fur Landwirtschaft, Handel, Kunde und Gewerbe'; 

publicaţie editată şi tipărită de Josef Klapka, între 1.04.1827 şi 30.09.1828 

1828: 
-apare prima publicaţie teatrală: "Notizen iiber die dramatischen Leistungen 

der Biihnengeschelschaft" 

-sept. 15 la Timişoara are loc prima reprezentaţie teatrală în limba maghiară 
cu piesa IV Bela futasa, a unei trupe clujene 

1829: 
-apr. Klapka îşi vinde tipografia lui Josef Beichel 
- soseşte la Timişoara Karl Stielly, profesor şi critic teatral, colaborator la 

"Temeswarer Wochenblatt" 

-se prezintă piesa Fiasco de Friedrich Schiller 

1830: 
-nov.- martie 1831 apare la Timişoara, "Thalia" publicaţie teatrală, editată de 

Klapka, apoi de Beichel 
-Pavel Vasici publică (în traducere şi adaptare) Antropologia, prima lucrare 
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medicală în limba română 
-în Fabric se construieşte moara Ferdinand 
-se prezintă piesa Sapho de Grillparzer 
-primarul Klapka cere în parlament dreptul de egală reprezentare a oraşelor 

1831: 
-iul. 4 - apare noua serie din "Temeswarer Wochenblatt" 

-Feldinger îşi publică prima lucrare în "Temeswarer Wochenblatt" 

se prezintă piesa Maria Stuart de Friedrich Schiller 
se construieşte biserica evanghelică din Cetate 
-Pavel Vasici publică Dietetica 
-Aug. 12 - oct. 7 holera face ravagii în Timişoara şi Banat (1361 morţi) 

1832: 
-sunt investiţi 40.000 guldeni în renovarea, modernizarea şi mărirea clădirii 

teatrului, care ajunge la standarde occidentale 
-începe forarea unei fântâni în Piaţa Unirii (55 m adâncime) 
-vine la Timişoara Michael Schwabelberg, maistru de sigilii, care lucrează aici 

până la moarte, 1880 
-"Theater almanache'; publicaţie apărută până în anul 1839, sub direcţia lui 

Theodor Miiller 
-Pavel Vasici îşi deschide în Elisabetin primul cabinet medical 
-între anii 1832 - 1900 pe canalul Bega au călătorit 605.565 pasageri 

1833: 
-aug. 5 Tipograful Beichel nu primeşte aprobarea autorităţilor pentru a edita 

"Banater Zeitschrift" iar Johann N. Preyer pentru "Temescher Zeitschrift" 

1834: 
-regizorul trupei teatrale este Philipp Notzl 

1835: 
-mar. 3 - se naşte Emil Remy-Beizenkovich, diplomat în Europa, Asia, Africa 
-se constituie prima reuniune a învăţătorilor din Banat la Timişoara 
-Sava Vukovic vrea să înfiinţeze o societate de lectură (Lesegeschelschaft) 

1836: 
-mart. apare "Temeswarer Wochenblatt" 

-la Timişoara sunt 1028 bolnavi de holeră 
-la Timişoara se cumpără 33 exemplare din Antropologia lui Pavel Vasici 
-dec. 22 - se naşte Armand Papadopol, scriitor de expresie franceză la Paris 
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1837: 
-dec. 8 - se naşte August Pummer, mecena şi preşedinte al Asociaţiei 

Filarmonice 

1838: 
-Franz Stieben înfiinţează primul curs comercial (de un an) 
-se înfiinţează Cazinoul Naţional Timişean (Temesi Nemzeti Casino) 
-se înfiinţează Asociaţia Medicilor 
-pictorul german Friedrich Baudri, în sejurul său de doi ani prin Banat, 

vizitează Timişoara 
-recensământul clădirilor află la Timişoara 2045 case: 182 în Cetate, 1 190 în 

Fabric, 335 în Josefin şi 338 !n Elisabetin 

1839: 
-îşi începe activitatea aici primul fotograf 
-apare o nouă serie a publicaţiei "Temeswarer Wochenblatt" 
-apr. 25 - Primarul organizează o adunare publică în care-i desemnează pe cei 

doi reprezentanţi ai oraşului în parlament 

1840: 
-se deschide prima stagiune teatrală de vară la "Arena" în Fabric 
-începe epoca de directorat teatral a lui Alexander Schmidt (până în 1847) 
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ACTIVITATEA BĂNCII "TIMIŞANA'' 
ÎNTRE ANII 1900- 1914 

KOSA ALEXANDRU 

Stagnarea afacerilor în întreaga monarhie, în primul rând al comerţului şi 
industriei, a dezechilibrat "bonitatea" clientelei băncii "Timişana'; crescând 
îngrijorător procesele şi licitaţiile. Perioada anilor 1900-1906 se caracterizează 
printr-o cerere foarte mare de bani, pe fondul unei abundenţe de numerar. În 
privinţa operaţiunilor bancare, reescontul a crescut, depunerile spre fructificare 
însă au scăzut. Banca "Timişana" a acordat o serie de amânări în termene de plată 
ale creditorilor1• Împrumuturile ipotecare au înregistrat o scădere, de la 603059 
cor. (starea la 31  decembrie 1899) la 515358 cor. în anul 1903 (747 împrumuturi), 
ca în 1904 să se facă un salt de peste 230.000 cor., în credite ipotecare acordate. În 
anul 1903, din cele 1318 obligaţiuni de împrumuturi ipotecare, s-au achitat până 
la sfârşitul anului 510 obligaţiuni, 60 fiind restante, toate acestea fiind asigurate 
de 4180 iugăre şi 380684 stânjeni pătraţi (nu mai puţin de 8836 de stânjeni pătraţi 
proveneau din aşa numitele împrumuturi ipotecare "neregulate") cu o valoare de 
1 198080 coroane2• În anul 1905, se observă o creştere a cererilor de capital, dar 
şi a posibilităţii clientelei de a returna creditele primite, fapt explicat de recoltele 
bune de cereale, de avântul industriei şi comerţului. Pentru a evidenţia acest fapt, 
se poate menţiona că din 1684 de obligaţiuni ipotecare, 735 s-au achitat la sfârşitul 
anului semnalându-se doar 42 de restanţe. Starea împrumuturilor ipotecare se 
prezente în felul următor: 849 de împrumuturi în valoare de 1069071 coroane 3• 

În anul 1899, (29 decembrie) banca "Timişana" participa la licitaţia publică 
privind casa fostului protopop greco-ortodox român din Timişoara, Meletire 
Drăghici. Prin calculele inginerului arădean P. Rozvan, contabilitatea băncii a 
fost înştiinţată că numai intravilanul valora 14.000 de florini, cheltuielile pentru 
zidirea noului edificiu ridicându-se la suma de 10.000 florini. Cumpărarea casei 
a fost realizată în scopul consolidării institutului, a sporirii credibilităţii sale în 
rândul marilor bănci din Viena şi Budapesta. Considerând ca pe o "necesitate 
economică ca institutul după o existenţă de 14/15 ani, tot mereu a progresat în 
dezvoltarea sa, să-şi câştige o casă proprie precum au toate institutele da bani... O 
casă proprie contribuie la stabilitatea sa, naşte şi încrederea mai mare a publicului 
către institut, deci urcă vaza şi creditul institutului"4• Chiar aşezarea acestei case 

1. A.N.-Tm,fond Banca "Timişana" Victoria , dos. 1/1900, f.l. 
2. Idem, dos. 2/1903, f. 93-1 16. 
3. Idem, dos. 1/1905, f. 27-54. 
4. Idem, dos. l/1900, f. 4. 
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corespundea pe deplin intereselor băncii, fiind amplasată într-un punct central 
al comerţului şi comunicaţiilor din oraş. O dată cu 16 ianuarie 1900, încep 
construcţiile de reparaţie a edificiului. Arhitecţii P. Rozvan şi Eduard Reiter, având 
acordul Direcţiunii, au decis reconstruirea clădirii (ridicarea acesteia la 2 etaje). 
Consolidarea băncii "Timişana" în primul deceniu al secolului XX-lea, prestigiul 
său reiese şi din evoluţia cifrelor de afaceri ale diferitelor operaţiuni financiar
bancare. Capital societar a crescut de peste 4 ori, de la 560.000 cor. la 2.000.000 
cor-5. Printre acţionarii băncii, întâlnim numele unor mari personalităţi politice 
şi culturale. Se pot aminti Alexandru Mocioni, deţinător a 102 acţiuni, Helene 
Mocioni 46 de acţiuni, Coriolan Brediceanu 14, Caius şi Tiberiu Brediceanu 10, 
Pavel Rotaru 31, Ion Teodorovici 45, mult timp director executiv al băncii, Paul 
Tempea 39, Dimitrie Buibaş 18, Romulus Cărăbaş 3, Dr. Aurel Cosma 12, Ion 
Pinciu 5, Petru şi Maria Braia 8, Costan Maniu 30, Petru Onasiu 10 şi Traian Doda 
2266• Printre acţionari s-au numărat şi institute de credit românesc, cum ar fi 
"Beregsana" (50 acţiuni), "Luceafarul" din Vârşeţ (40 acţiuni), "Victoria" din Arad 
(10 acţiuni), "Agricola" din Ecica (5 acţiuni), "Sebeşana" din Caransebeş şi "Lugojana" 

câte 2 acţiuni. Printre asociaţiile profesionale şi cele culturale, precizez Alumneul 
Naţional din Timişoara (21 de acţiuni), vechea asociaţie funebrală din Timişoara 
(107 acţiuni), Fondul Vidro-Orfanal Timişoara (1  acţiune), Fondul Vocal Bisericesc 
din lctar şi Mehala, 4 biserici greco-ortodoxe (Bocşa Montană, Mehala, Toracul 
Mic şi Toracul Mare) şi biserica greco-catolică din Ticvani, fondurile bisericeşti 
din Bocşa Montană, Mehala, Sânmihai şi Şag, fondurile şcolare din Toracul Mic, 
Ciacova, Cerneteaz, Şag, 5 comune bisericeşti (Timişoara-Fabric, Sânmihai, Ligheţ, 
Bucovăţ, şi Ticvani). Printre acţionarii băncii "Timişana" se numărau o serie de 
personalităţi ce deţineau funcţii de conducere în unele bănci bănăţene: Dr. Train 
Şincay din Vinga, Ioan Pinciu din Ciacova, Nicolae Uzon din Ciacova, Ioan Pepa din 
Buziaş şi Vicenţie Petrovici din Toracul Mic?. 

În anul 1906, cifra de afaceri a fost superioară celorlalţi ani din punctul de vedere 
al principalelor operaţiuni financiar-bancare ale băncii "Timişana': Scontul cambial 
a cunoscut o creştere de două ori (de la 953852 cor. în anul 1900 la 2364441 cor. în 
anul 1906), rămânând în continuare cea mai importantă operaţiune bancară a băncii 
"Timişana"8• În reescontul cambiilor, banca "Timişana" a continuat vechile afaceri 
cu Banca Austro-Ungară, care pentru creditele de reescont acordate percepea o 
dobândă de 4 1/2 % şi Erste Temeswar Sparcassa, institut ce avea o dobândă de 5 
1/2 %. Mărindu-şi atât capitalul societar, cât şi cifra de afaceri, banca "Timişana" a 
apelat şi la alte mari institute de credit din Budapesta. Prin aceste împrumuturi, care 
aveau, de regulă, o dobândă de 7 1/2 %, banca "Timişana" urmărea atât diversificarea 

5. /dem, dos. 1/1915, f. 10. 
6. /dem, dos. 1/1886, f. 8. 
7. /bidem, f. 10. 
8. /dem, dos. 2/1900, f. 8- 14. 
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operaţiunilor financiar-bancare a băncilor mai mici din Banat, cât şi salvarea de la 
faliment a acestora în perioadele de criză, cum a fost cea din 19079• 

Creditele cambiale cu acoperire ipotecară introduse în anul 1895 au cunoscut 
o importantă dezvoltare, lucru ce rezultă din compararea anului 1900, în care 
această operaţiune a fost în valoare de 526067 cor., cu anul 1906, în care valoarea 
acestor credite a fost de 814012 cor. În vara anului 1907, a izbucnit o puternică 
criză financiară, ce a afectat şi sistemul de credit românesc. Criza s-a manifestat 
prin reducerea rapidă a numerarului, ceea ce a atras după sine urcarea etalonului 
la interese de credite de reescont sau mai grav, s-au restrâns aceste împrumuturi 
din partea marilor bănci din Budapesta. Efectele crizei se observă dacă privim 
asupra operaţiunilor băncii "Timişana" pe anii 1907-1908. Fondul special de 
rezervă a cunoscut o scădere de la 10.000 cor la 500 cor., împ!'umutul pe efecte 
a scăzut de la 6613 cor. la 5318 cor., buna pregătire a funcţionarilor, precum şi 
măsurile de prevedere pe care banca şi le-a luat din timp nu au afectat prea mult 
afacerile bancare ale "Timişanei': 

După această perioadă, operaţiunile bancare au înregistrat o cifră de afaceri 
în continuă creştere. În anul 1908, starea cambiilor ipotecare arăta un total 
de 1.506.570 cor., ceea ce însemna o creştere de aproape două ori faţă de anul 
precedent. In anul 1913, valoarea acestora atingea suma de 3.969.395 cor. (546 
bucăţi pentru o sumă cambială de 2.237.653 cor. dobânda cu 8 %  ridica numărul 
intereselor la 1 .541072 cor.) 10• Începând cu anul 1903, între operaţiunile băncii 
"Timişana" a fost introdusă şi aceea a ipotecilor cedate. Dacă în primul an, acestea 
se ridicau la suma de 46.694 cor. în anul 1913, în pragul primului război mondial, 
suma acestora se ridica la 2.395.858 cor. În anul 1913, banca "Timişana" a cedat 
băncii "Albina" 314 împrumuturi ipotecare, cedate cu o dobândă de 5 1/2 % pentru 
suma de 371.956 cor., interesele pentru acest credit erau de 303.912 cor. Băncii 
Erste Temeswar Sparcassa i s-au cedat 304 împrumuturi în valoare de 723.616, cu 
o dobândă de 5 %u. 

Consolidarea şi sporirea încrederii din partea marilor institute de credit în 
banca "Timişana" se reflecta şi în împrumuturile de Cont-Crescut. În anul 1913, 1 1  
bănci au acordat băncii "Timişana" 1 .177.381 cor. ca  împrumut de Cont Curenti2• 
Ca efecte proprii, banca "Timişana" deţinea în anul 1903 un portofoliu de acţiuni 
de la 13 bănci: 

de la "Lipovana" 15 acţiuni a 200 cor.; "Luceafărul" 30 de acţiuni a 100 cor.; 
"Sentinela" 10 acţiuni a 100 cor.; "Lugojana" 10 acţiuni a 210 cor.; "Severineana" 10 
acţiuni a 50 de cor.; "Bihoreana" 5 acţiuni a 200 cor.; "Dunăreana" 10 acţiuni a 100 
cor.; "Dunăreana" 10 acţiuni 1 câte 100 cor. fiecare.; "Concordia" 7 acţiuni a 100 

9. Ibidem, f. 15-16. 
10. /dem, dos. 2/1913, f. 2-13. 
11 . /dem, dos. 1/1913, f. 24-48. 
12. /dem, dos. 2/1913, f. 18-34. 
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cor.; "Chisedena" 17 acţiuni a 43 cor.; "Albina" 6 acţiuni a 2000 cor.; "Ciacovana" 

250 acţiuni a 100 cor.13• 
Depunerile spre fructificare au continuat să deţină acelaşi loc important în 

operaţiunile financiar-bancare ale "Timişanei'; atingând în anul 1911 suma de 
5.133.236 cor.14• O serie de societăţi şi asociaţii profesionale şi culturale au depus 
diferite sume la "Timişana": 8 fonduri şcolare greco-ortodoxe (Vinga, Cerna, Ohad, 
Checia Română), greco-catolice (Timişoara), 18 biserici, 10 fonduri bisericeşti, 
etc.15• 

Fondul general de rezervă a cunoscut o creştere de aproape 3 ori. Împrumutul 
ipotecar a cunoscut o mare dezvoltare, între anii 1900 şi 1913 aceasta a fost de peste 
5 ori. Realităţile băncii "Timişana" în anul 1900 erau de 36.964 cor. (13 proprietăţi 
de peste 61  de iugăre) l6• Datorită !ncordării relaţiilor internaţionale, precum 
şi lipsei de numerar de pe piaţa financiară, au determinat în 1913 restrângeri 
de credit într-o perioadă în care a crescut numărul insolvabililor. De regulă, 
ţăranii îşi ofereau proprietăţile spre achiziţionare băncii, garantând returnarea 
sumelor primite de la bancă, iar dobânda era stabilită între 6-8 %, în funcţie de 
mărimea capitalului şi de data scadentă. Ratele acestor împrumuturi erau plătite 
în rate semestriale pe o perioadă cuprinsă între 6-30 de anP7• După cumpărarea 
suprafeţelor ipotecare, banca organiza licitaţii spre a revinde ţăranilor solicitanţi 
aceste suprafeţe, sau erau arendate în parcele18• Intr-o scrisoare din 15 aprilie 1902, 
adresată preotului Ioan Pinciu, acesta era rugat de către bancă să-i convingă pe 
ţăranii din Banloc şi Toager să participe la arendarea pământurilor nevândute din 
jurul acestor localităţi, chiar la un preţ scăzut, numai să nu rămână de "pârlog': În 
18 octombrie 1902, banca îl ruga pe preotul Lucian Sepetean să caute un chiriaş cu 
un preţ modest pentru a locui în casa institutului din localitate, sau să fie îngrijite 
de un vecin pentru a nu cădea în paragină, stabilindu-se ca preţ de arendare 
246 cor. plătibile în două rate19• În ianuarie 1902, banca a organizat o licitaţie a 
pământurilor cumpărate de bancă de la Pavel Bădiantu din Mehala (15 iugăre de 
pământ arabil în două locuri şi 1 3/4 iugăre livadă) la care au participat fruntaşii 
comunei. Preţul maxim oferit a fost 465 cor. pentru cele 2 parcele. Preotul Ioan 
Plaveşin a oferit 480 cor (34 cor 1 1 iugăr), cu promisiunea că pământul va fi 
lucrat raţional. Tot lui, banca i-a dat în chirie pe un an o casă. În octombrie 
s-a fixat între acesta şi bancă preţul de cumpărare al casei şi al celor 1 5  
iugăre de pământ, cu preţul de 1 1.240 cor., din care 387 cor. erau beneficiul 
băncii în această afacere promisiunea că pământul va fi lucrat raţional. Tot lui, 

13. Idem, dos. 2/1903, f. 75. 
14. Idem, dos. 1/191 1,  f. 46-92. 
15. Ibidem, f. 52-55. 
16. Idem, dos. 1/1900, f. 23. 
17. Mihai, Drecin, op. cit., p. 154. 
18. A.N.-Tm,fond Banca "Timişana» Victoria, dos. 1/1902, f. 39-45. 
19. Idem, dos. 2/1902, f.3. 
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banca i-a dat în chirie pe un an o casă. În octombrie s-a fixat între acesta şi bancă 
preţul de cumpărare al casei şi al celor 15 iugăre de pământ, cu preţul de 1 1.240 
cor., din care 387 cor. erau beneficiul băncii în această afacere20• 

THE TIMISIANA BANK BETWEEN 1900 AND 1914 

Summary 

Between 1900 and 1914 the Timisana Bank had both bad and good periods. 
Beginning with the 1900 Timisana had an constancy in its activities. It had some 
declines in 1906, 1907 and the first part of the 1908. From this moment on its 
activities were continuously rising. 

The fruition deposits continued to have an important role in the bank activity, 
reaching in 1911  the amount of 5.133.236 crowns. The general reserve fund grew 
nearly three times. 

1913 was not a good year because of the international problems. Again the 
bank began to feel some decrease in its activities. 

20. lbidem,f4. 
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ASPECTE ALE ADMINISTRĂRII TIMIŞOAREI 
INTERBELICE 

LUCIAN POPESCU 

După Primul Război Mondial, noua administraţie introdusă în oraş nu a reuşit 
să menţină starea de ordine şi curăţenie din perioada antebelică (1867-1914). Se 
poate spune că după 1919 a început orientalizarea oraşului şi aceasta datorită 
faptului că acei "oameni de o impecabilă ţinută cetăţenească"t, despre care vorbea 
pictorul Corneliu Baba ( 1906-1997), au emigrat în alte ţări sau s-au stins din 
viaţă. 

Condiţiile de viaţă din România erau de aşa natură încât oamenii erau prea 
obosiţi în lupta lor pentru supravieţuire sau în goana după bani pentru a mai avea 
timp şi de îngrijirea oraşului. Timişoara interbelică a fost un oraş în expansiune, 
construindu-se noi fabrici, cartiere de locuinţe, baze sportive, iar din acest punct 
de vedere multe străzi erau în şantier. 

Inginerul Stan Vidrighin (1876-1956), primul primar român al oraşului, în 
scurtul său mandat (1 septembrie 1919-30 aprilie 1921) a reorganizat sistemului 
de canalizare şi alimentare cu apa potabilă, dar a fost implicat în tot felul de afaceri 
dubioase. 

Un prim scandal a izbucnit în iunie 1920, atunci când primarul Vidrighin 
a vândut terenul ultracentral destinat Societăţii Mormintelor Eroilor pentru 
amplasarea Cimitirului Eroilor, lui Emeric Varga care a plătit suma de 120.000 
coroane. Avram Imbroane, adversarul politic al lui Vidrighin, vorbea de afacerea 
mormintelor, primarul fiind acuzat că ar fi primit o importantă sumă de bani de 
pe urma vânzării terenuluF. Societatea Mormintelor Eroilor a primit un alt teren 
la periferia oraşului pe un drum prăfuit numit Calea Aradului. La amenajarea 
Cimitirului Eroilor a contribuit şi Teatrul Naţional din Iaşi care la mijlocul lunii 
iunie 1920 era prezent la Timişoara pentru a susţine trei spectacole în frunte cu 
"eminentul artist Vlad Cuzinski"3 "în folosul societăţii mormintelor eroilor"4• 

Transporturile locale nu mai funcţionau după un orar fix, respectat cu 
rigurozitate ca pe vremuri. Pe timpul mandatului lui Vidrighin, în aprilie 1921 un 
ziarist arăta că tramvaiele "de la un timp încep să imite cursele celor de la Bucureşti. 
Aşteaptă uneori peste un sfert de oră pentru ca deodată să se îngrămădească câte 

1. C. Baba, lnsemnări ale unui pictor din Est, Bucureşti, 1997, p. 13 
2 Banatul românesc, Timişoara, Il, nr. 62, 13 iunie 1920, p. 2 
3. Banatul, Timişoara, Il, nr. 79, 15 iunie 1920, p. 2. 
4. Ibidem, p. 2. 
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trei la un loc"5• Dezordine în circulaţie! Totuşi încă se mai păstra măsura ca în 
staţiile de tramvai, fumatul să fie interzis. 

În ziua de 30 aprilie 1921 primarul Stan Vidrighin a fost înlocuit cu sociologul 
Cornel Grofşorean. Din ziua de 3 ianuarie 1922, inginerul Vidrighin revine la 
conducerea oraşului. Peste câteva luni izbucnea un nou scandal provocat de 
atitudinea abuzivă a unor arendaşi de terenuri în complicitate cu primăria ce le-a 
permis, în schimbul primirii unor sume de bani, îngrădirea unor parcuri şi spaţii 
verzi cu sârmă ghimpată pentru cultivarea fânului. Astfel că terenuri de grădiniţe, 
parcuri şi zone de agrement s-au transformat în zone de creştere a fânului6• 

După câştigarea alegerilor de către P. N. L, Vidrighin a fost acuzat de fraudă 
electorală. 1 se reproşau primarului afacerile necinstite pe care le-ar fi făcut cu 
lucrările de canalizare şi furnizare a apei, precum şi faptul că era membru în 
consiliul de administraţie al Institului de Credit Szana de la care primea anual 
30.000 de leF. Atitudinea sa faţă de populaţia locală şi statul român l-a îngrijorat 
pe Imbroane nemulţumit că burghezia maghiară, evreiască şi de alte naţionalităţi 
se bucura de aceleaşi avantaje ca pe vremea Monarhiei Austro-Ungare8• În 
replică Vidrighin declara: "Eu în primul rând sunt primarul Timişoarei, având 
datoria să satisfac interesele populaţiei de aci şi numai în al doilea rând sunt 
funcţionarul statului român"9• Interogat de ziariştii de la Banatul românesc în 
problema monopolului asupra finanţelor şi comerţului local impus de trustul 
Szana, primarul avea să spună: "Întreprinderile Szana prosperează. Deci şi oraşul 
prosperează. Întreprinderile Szana nu prosperează, nici oraşul nu prosperează"10• 
Un răspuns elocvent. 

Într-un interviu luat de către un ziarist de la Banatul românesc primarului 
Stan Vidrighin, acesta răspundea cu cinismul omului politic insensibil la situaţia 
civililor: 

" - Dar problema chiriilor şi a locuinţelor cum credeţi să o rezolvaţi? Foarte 
simplu, îmi răspunde specialistul din capul oraşului. 

.- Am încuvinţat ridicarea chiriilor [ . . . ] alţii cari nu pot plăti se vor muta în altă 
parte şi astfel se vor găsi şi locuinţe goale mai multe"11 • 

Prin majorarea chiriilor foarte mulţi oameni au fost nevoiţi să se mute în 
locuinţe de proastă calitate, insalubre. 

Vidrighin nu a mai rezistat la primăria oraşului decât până în 31 august 1922 
când a fost înlocuit de către liberali cu avocatul Lucian Georgevici. Nu se cunosc 
motivele care au dus la înlocuirea sa cu fostul redactor şef de la Banatul. Se pare 

5. Nădejdea, Timişoara, 1, nr. 10 , 1921, p. 3. 
6. Banatul românesc, Timişoara, IV, nr. 103, 1922, p. 2. 
7. Banatul românesc, Timişoara, IV, nr. 48, 1922, p. 2. 
8. Ibidem, p. 2. 
9. Ibidem, p. 2. 
10. Ibidem, p. 2. 
11 .  Banatul românesc, Timişoara, IV, nr. 48, 1922, p. 2. 
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că numeroasele scandaluri de corupţie, mediatizate de adversarul său, dr. Avram 
Imbroane, cel puţin 4 afaceri (afacerea mormintelor, a canalizării şi alimentării 
cu apă, afacerea spaţiilor verzi, afacerea 'cementul' sau Korniş de la Reşita), 
favorizarea trustului Szana în comerţul şi pe piaţa de capital din oraş, chiria mare 
cerută companiei Migry au umplut paharul. 

Vidrighin a revenit în centrul atenţiei în ianuarie 1923. Sub titlul Încă o afacere 
vidrighinistă, ziarul Banatul românesc arăta opiniei publice că fostul primar ar fi 
deturnat fondurile destinate Direcţiei Apelor şi Canalizării potrivit afirmaţiilor 
făcute de Lucian Georgevici. 1 se arăta opiniei publice că Vidrighin ar fi avut un 
salariu de 160.000 lei pe an (adică de 3 ori mai mare decât al unui primar!); că ar fi 
încasat procente de sute de mii de lei din tot felul de afaceri ve roase. Ziariştii de la 
publicaţia amintită îi cereau lui Vidrighin să-şi facă procesul conştiinţei: "Citeşte 
d-le Vidrighin ziarele din ianuarie anul trecut şi fă-ţi azi procesul conştiinţei! 
Nu credem că o să poţi să dormi liniştit"12• În acele zile Vidrighin a părăsit 
oraşul, fiind anchetat în mai multe cazuri de corupţie, evaziune fiscală, trafic de 
influenţă. În ziua de 16 februarie 1923 sosea la Timişoara, în legătura cu dosarul 
Vidrighin, inspectorul general administrativ Petrescu. Procesul i-a fost fixat pe 14 
martie 1923. Printre acuze: evaziune fiscală, "lucrări de milioane fără licitaţie"13, 
deturnarea fondurilor publice ("a lucrat pentru avutul său, fără nici o aprobare 
a consiliului comunal sau a celorlalte organe superioare"14). Cu toate acestea în 
septembrie 1923 fostul primar Stan Vidrigin a fost chemat în Bucureşti pentru a 
administra sistemul de apă şi canalizare. 

În cinstea noului primar a fost organizat un banchet duminică seara, 24 
septembrie în Casinoul Militaro-Civil unde cei prezenţi au petrecut până noaptea 
târziu . . .  

Lucian Georgevici a fost primarul cu cel mai lung mandat din seria celor 25 
aflaţi la conducerea oraşului în perioada interbelică. Până în 17 aprilie 1926 când 
şi-a încheiat mandatul Georgevici s-a remarcat printr-o activitate constructivă, 
în folosul cetăţenilor, continuându-se extinderea cartierului Mehala pe care l-a 
înzestrat cu un cinematograf de vară spre bucuria locuitorilor din acea zonă. 

Una dintre preocupările Primăriei în perioada conducerii lui Georgevici a 
fost strângerea de fonduri pentru reconstrucţia Teatrului Comunal. Într-o zi de 
sâmbătă, 4 februarie 1923, a avut loc în sala de şedinţe a primăriei o consfătuire 
în privinţa amplasării monumentelor Unirii şi Independenţei în pieţele cu acelaşi 
nume: "S'a discutat problema din toate punctele de vedere, ba au fost cari au 
adus-o în legătură până şi cu criza de . . .  locuinţe"15• A mai fost luată în dezbatere 
problema fondurilor pentru reconstrucţia Teatrului Comunal incendiat în ziua 

12. Banatul românesc, Timişoara, V, nr. 3, 1923, p. 2. 
13. Banatul românesc, Timişoara, V, nr. 8, 1923, p. 3. 
14. /bidem, p. 3. 
15. Banatul românesc, Timişoara, V, nr. 5, 1923, p. 2. 
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de 30 octombrie 1920: "Colecta întreprinsă prin liste a dat un rezultat foarte slab, 
cum era astfel de prevăzut"16• Erau necesare 15-20 milioane de lei. Au fost mai 
multe propuneri: "1)  vărsarea fondului strâns sub regimul maghiar, înainte de 
1914, pentru construirea unui teatru românesc; 2) organizarea unei zi a teatrului 
în satele şi localităţile din Banat pentru strângerea de fonduri; 3) s-a propus 1% 
pentru fiecare tranzacţie comercială şi 33-40% din veniturile fiecărui industriaş 
din Timişoara, ce câştiga 100 %17'; propunere făcută Consiliului de Miniştri pentru 
a o aproba teritoriului Timişoarei din 15 februarie 1923, iar în caz contrar "să nu 
se mai facă nici o transacţie de ori şi ce natură din care să rezulte o deplasare 
sau un schimb de valori, afară de plata vechilor datorii, fără a plăti 1 % la fondul 
teatrului în timbre tipărite în acest scop, lipite şi anulate pe facturi, chitanţe, etc. 
Contravenienţii vor fi pasibili de o amendă egală cu suma înzecită a contribuţiei 
sustrase"18• Se arăta că "tranzacţiile cu produse alimentare erau scutite de taxă"19• 
Primăria încerca soluţii disperate, de forţă, obligându-i pe industriaşii oraşului 
să doneze sume consistente de bani pentru reconstrucţia teatrului a cărei faţadă 
a fost distrusă în întregime! Bugetul primăriei era destul de mic astfel că nu se 
putea acoperi , integral refacerea comunalului din banii Primăriei. De exemplu 
în 1925 bugetul oraşului era de 30 milioane la administraţie şi 240 milioane la 
întreprinderF0• În ziua de 21 septembrie 1927 revenea în funcţia de primar liberalul 
Georgevici pentru un mandat până în 12 ianuarie 1929. În cinstea revenirii sale a 
fost organizat un banchet la care au participat personalităţile oraşului. 

În ziua de 26 septembrie 1927 fostul ministru Aurel Cosma (1867-1931) şi 
avocatul Emanuil Ungureanu ( 1846-1929) au primit cetăţenia de onoare a 
oraşului. Primarul Lucian Georgevici în discursul rostit arăta că "având în vedere 
munca prodigioasă şi dezinteresată desfăşurată de d-nii Dr. Aurel Cosma, timp de 
35 ani şi Emanuil Ungureanu, timp de 60 ani, în interesul prosperării acestui oraş, 
pe teren social, naţional, cultural şi economic, consiliul comunal în unanimitate 
de voturi decide: se conferă cetăţenia de onoare d-lor Dr. Aurel Cosma şi Emanuil 
Ungureanu"21• 

Criza deflaţionistă s-a resimţit şi în administrarea oraşului. Între ianuarie 1929 
şi decembrie 1933 au fost schimbaţi un număr de 9 primari adică mai mult de 
2 primari pe an. Căderea în Orient a oraşului s-a accentuat după perioada de 
acută criză a supra-producţiei. În timpul primului mandat al lui Coriolan Băran 
(23 decembrie 1929-28 august 1930) "trotuarele străzilor timişorene au devenit 
inpracticabile [ . . .  ] " localnicii fiind "nevoiţi să meargă pe mijlocul şoselei, datorită 
invaziei cu mărfuri de reclamă. La fiecare pas te împiedici de saci cu vopsele, 

16. Ibidem, p. 2. 
17. 1bidem, p. 2. 
18. Ibidem, p. 2. 
19. 1bidem, p. 2 
20. Gazeta Banatului, Timişoara, ?, nr. 23, 1ns, p. 1. 
21. N. Ilieşu, Timişoara. Monografie istorică, vol. 1, Timişoara, 1943, p. 130. 
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cutii cu unsoare, baloturi cu postav ce incomodează circulaţia. [ . . . ] Această marfă 
expusă în aerul liber în plină stradă, în praf şi noroi, devine dăunătoare sănătăţii 
fiind din belşug îmbibată cu tot felul de microbi"22• Se mai arăta că "expunerea 
mărfurilor în stradă e oprită de lege, dar cine mai respectă legea?23': O societate 
anarhică unde o parte a civililor supravieţuiesc din greu, iar alţii doresc să parvină 
în goana după miliarde. 

Timişoara a fost un oraş atipic în peisajul urban românesc. Oricât de greu 
o duceau locuitorii, aici se continuau construcţiile de locuinţe şi de noi edificii 
culturale. Distracţiile erau nelipsite. Deşi în criză, evident resimţită la nivelul 
industriei, se construiau: cinematograful Capitol, Fabrica de Textile, cartierele 
Mehala, Intre Vii, Freidorf. O serie de vile cochete au fost construite pe bulevardele 
de azi - C. D. Loga şi Mihai Viteazul - precum, şi cele de pe fosta stradă Milano 
vis-a-vis de Parcul Rozelor. 

În perioada conducerii primăriei de către Cornel Grofşorean (17 august 1931-
18 iunie 1932) a fost reluat proiectul înfiinţării unui post de radiodifuziune la 
Timişoara. Se arăta că primarul Grofşorean "vrea să facă din Palatul Huniazilor 
[ . .. ] o staţiune de emisiuni-radiofonice"24• Ideea unui post de radio la Timişoara 
era susţinută de mai multe personalităţi marcante ale urbei, printre care rectorul 
Politehnicii, dr. Victor Vâlcovici (1885-1970). 

Odată cu numirea lui Cornel Grofşorean în funcţia de primar al oraşului, 
locuitorii oraşului sperau că Primăria va interveni împotriva aberantelor impozite 
fixate de guvern şi aplicate de funcţionarii Prefecturii: "Ce a făcut primăria dela 
noi? Cu taxele comunale exorbitante, nu numai că nu a reprimat specula, dar a 
fost o piedică serioasă în calea ieftinirei. Faţă de intermediar, de şase luni, primăria 
şi dl primar promite măsuri de represalii. 

Ce a făcut în schimb? Dl Grofşorean, ca să nu ne pierdem răbdarea, a fixat o 
nouă dată, ziua de 18 Ianuarie, în ziua aceasta părinţii oraşului Timişoara sunt 
convocaţi din nou pentru a discuta problema ieftinirei traiului. Se svoneşte, că 
se vor introduce preţurile maximale. Şase luni de zile am aşteptat aceste măsuri 
şi nu ne vom pierde răbdarea aşteptând încă vre-o câteva zile. O singură dorinţă 
am mai avea, ca măsurile ce le va lua primăria acum, să nu dea aceleaşi rezultate 
infructuoase"25• 

Judeţul Timiş-Torontal reprezenta pentru centru găina care face ouă de aur. 
Din acest motiv nu se putea acorda descentralizarea administrativă. Peste 75 % 
din încasările la bugetul local erau vărsate în bugetul naţional. 

Aspectul oraşului s-a înrăutăţit în perioada următoare. În luna septembrie 
1933 primăria se afla în plin război cu ... şobolanii cari s-au înmulţit peste măsură 

22. Articolul Panarama de pe străzile timişorene, în Voinţa Poporului, Timişoara, XI, nr. 1, 3 
ianuarie 1930, p. 3. 
23. Ibidem, p. 3. 
24. Vestul, Timişoara, anul Il, nr. 420, 1931, p. 3. 
25. Vestul, Timişoara, III, nr. 432, 1932, p. 1. 
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datorită gunoaielor depozitate la marginea străzilor in nişte coşuri insalubre. 
Campania de exterminare a rozătoarelor era însoţită de ordonanţa primăriei ce 
prevedea depozitarea gunoiului in locuri sigure astfel încât şobolanii să numai 
ajungă la el. Locatarii caselor erau obligaţi să-şi cureţe canalul din faţă imobilelor, 
iar in cazul "când zidurile canelor sunt ruinate să fie reparate. Dela gura canalului 
mergând in jos 50 cm, canalul trebue să fie tencuit cu ciment şi bine netezit"26• Erau 
prevăzute amenzi "până la 10.000 lei pentru cei care nu vor executa dispoziţiunile 
acestei ordonanţe"27• 

Primarul Liviu Gabor, atacat de adversarii politici, arăta că în urmă cu 17 luni 
când a venit la conducerea municipiului "bugetul era redus la aproape jumătate 
din bugetele anilor precedenţi şi totuşi din acest buget am realizat mai mult ca 
oricând în timpu de după războiu"28• S-a ocupat de problemele administrative şi 
culturale, de modernizarea străzilor şi bulevardelor. Primarul arăta că "s'au creiat 
noui străzi principale cari în formă razantă traversează dela centru la periferii. Au 
fost deschise noui bulevarde, şi într'o singură vară a anului curent am desfundat, 
refăcut şi trasat, nu pe hartă, la masa de scris, ci pe terenul Timişoarei, în realitate 
3 1  de străzi, dintre care 25 sunt deja terminate, iar restul în lucrare tot în acest 
an bugetar"29• Printre realizările concrete ale edililor se număra modernizarea 
bulevardelor Regele Ferdinand şi C. D. Loga - care inspiră aierul unui oraş 
civilizat; tencuirea Bisericii din Mehala pe "banii primăriei"30• In interviul acordat 
ziarului Vestul primarul Gabor deplângea acuzele care i se aduc: "Am fost de 
multe ori acuzat că n'am simţ pentru cultură ... 1 an de conducere şi 17 milioane 
de lei pentru şcolile municipiului; 18 milioane pentru ocrotirea socială. Am fost 
acuzat că las prea mare libertate minorităţilor. Trăiesc în acest oraş de 20 de ani"31• 
Liviu Gabor mai era atacat şi pentru investiţia exorbitantă pe care a făcut-o pentru 
modernizarea străzii Bursei. Primarul arăta că: "E strada principală a Timişorii. 
Prima impresie de la gară şi artera principală spre centrul oraşului"32• In ciuda 
eforturilor considerabile Liviu Gabor a fost înlocuit în ziua de 1 1  decembrie 1933 
cu Augustin Coman - cel mai longeviv primar în deceniul 4 - cu un mandat de 
aproape 4 ani. 

Aspectul oraşului nu s-a îmbunătăţit nici în perioada conducerii lui Coman. 
O parte din ziariştii oraşului atrăgeau atenţia autorităţilor că în Timişoara există 
numai 3 WC-uri publice: "În Timişoara ştim doar trei closete publice - în Piaţa 
Traian, la podul dintre Josefin şi Cetate şi mai jos în Josefin, în apropiere de strada 
Preyer. Atâtea sunt suficiente? Nu. 

26. Vestul, Timişoara, III, nr. 902, 1933, p. 3. 
27. Ibidem, p. 3. 
28. Vestul, Timişoara, III, nr. 965, 1933, p. 4. 
29. Ibidem, p. 4. 
30. Ibidem, p. 4. 
31.  Ibidem, p. 4. 
32. Ibidem, p. 4. 

104 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

Noi cerem edililor noştri să rupă cu tradiţia. Şi anume să construiască WC
uri publice în mai multe puncte ale oraşului, în special în centrele de populaţie 
deasă. 

Şi în acelaş timp le cerem ca să revină asupra măsurii ca ele să fie închise la ora 
10 seara"33• 

Primarul Coman s-a confruntat în 1935 cu o nouă problemă: câinii vagabonzi, 
care "se strâng în jurul Palatului Dicasterial" punându-i pe gânduri pe cei care 
"sunt nevoiţi să treacă pe aceste străzi. 

Ne-am ocupat, nu odată, de chestiunea câinilor vagabonzi şi până azi 
nimeni nu s'a găsit să ia o măsură de îndreptare. 

Ieri seară, s'a întâmplat încă un caz când o femee era să fie muşcată [ ... ] 
Am primit şi reclamaţii cu rugămintea de a atrage atenţia celor în drept [ ... ] 

Timişoara e patria câinilor liberi şi de aceea, noi nu avem ce zice"34• Sâmbată 
seara, 18 aprilie 1935, pe strada Grisellini "la un moment dat o ceată de câini se 
repede la o doamnă, care neavând ce face a început să ţipe, lipindu-se de zidurile 
palatului dicasterial. Acelaşi lucru s'a întâmplat cu câţiva domni, încât lumea a 
refuzat a mai trece pe această stradă"35• 

Unele străzi ale oraşului se aflau în beznă: "să luăm de exemplu strada 
Brâncoveanu - care în intervalul cuprins de linia No. 5 [de tramvai] şi strada C. 
Porumbescu doarme de mult timp în întunerec. 

Publicul din acele zone trebuie să lupte cu gropile trotuarului... 
Avem electrică - dar n'avem lumină!"36 pentru că stâlpii de iluminat erau 

stricaţi. 
În urma numeroselor acuze aduse Primăriei că nu se ocupă de soarta câinilor 

vagabonzi, în februarie 1936, A. Coman a declarat război câinilor de pe străzi şi a 
introdus, între 15 martie - 15 iunie 1936, starea de carantină! Pe această perioadă, 
erau interzise "plimbările câinilor de către stăpâni, pe străzi sau în parcuri, ori 
chiar de a-i conduce în localurile publice. Serviciul de ecarisaj va executa zilnic 
goana câinilor găsiţi pe străzi, omorându-i imediat fără nici o consideraţie la 
reclamaţiunile făcute"37• Pentru cei care nu respectau carantina erau prevăzute 
"sancţiuni şi amenzi între 500 - 5000 lei"38• 

În luna iunie 1937 începea construirea unei şosele între Timişoara şi Oraviţa. 
Se arăta că "acum patru ani, Banatul nostru, mai ales în regiunile locuite de 
români, în ceeace priveşte drumurile nu se deosebia mult de Abisinia, din timpul 
Negusului Selosie. Şosele şi drumurile judeţene erau într'o stare mizerabilă, iar cele 
comunale, absolut impracticabile. Mai dureros era faptul că, comunele româneşti, 

33. Zbiciul, Timişoara, 1, nr. 8, 1934, p. 2. 
34. Unirea Romană,Ttmişoara, ?, nr. 1035, 1935, p. 2. 
35. Unirea romdnă, Timişoara, ?, nr. 1051, 1935, p. 2. 
36. Unirea romdnă, Timişoara, ?, nr. 1039, 1935, p. 4. 
37. Vestul, Timişoara, VI, nr. 1526, 1936, p. 2. 
38. Ibidem, p. 2. 

105 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Lucian Popescu 

chiar şi cele din imediata apropiere, nu aveau legătură directă cu Timişoara şi nici 
cu alte centre ale regiunei"39• 

Timişoara a fost/este un oraş îngropat în praf, omniprezent în viaţa cotidiană. 
Oamenii din media atrăgeau atenţia "Serviciului Salubrităţii Municipiului că e 
timpul să înceapă stropirea străzilor, deoarece praful îneacă pietonii. 

Spectatorii dela matchul Ripensia-Universitatea [Cluj], de ieri [17 martie 1935] 
au trebuit să înfrunte norii de praf de pe Aleea Sofia Imbroane şi şi-au dat seama 
şi ei de cât de necesar e stropitul străzilor. 

Să întrebe cei dela Serviciul Salubrităţii pe unul care a fost ieri la Electrica dacă 
e nevoie de stropit?"40 

Primăria pare înghiţită de praful Orientului într-o ... "administraţie roasă de 
carile imoralităţii"41• 

La sfârşitul lunii martie 1937 atmosfera Timişoarei era încărcată de misterioase 
noxe albastre: "De un timp încoace atmosfera Timişoarei este complect asfixiată 
de nişte gaze grele, cari deplasându-se pe pământ, se strecoară în toate locuinţele, 
ce întâmplător cad în raza vântului dinspre fabriciile unde se produc materii 
chimice ce emană mirosuri dăunătoare sănătăţii. 

Aproape zilnic casele din strada 3 August, Cartierul Il, sunt năpădite de aceste 
gaze asfixiante, chiar şi în miez de noapte, în cât o rămânere în locuinţă devine 
imposibilă. 

Acest gaz - cam de culoare albastră se rostogoleşte [ ... ] până în cartierul Cetăţii, 
dacă vântul bate întâmplător dinspre răsărit. 

Este o enigmă cum se poate admite în mijlocul oraşului, asemenea instalaţiuni, 
care [ ... ] periclitează sănătatea publicului, având în vedere prescripţile legale, 
cari pretind în asemenea cazuri distanţe considerabile de la aşezămintele de 
locuinţe de oameni"42• În urma numeroaselor plângeri făcute de cetăţeni la 
Primărie, aceasta a replicat că "nu pot avea urmări întru adevăr dăunătoare"43• 
Totuşi în urma sesizărilor făcute de mass-media s-a instituit o comisie de control 
coordonată de inginerul Peşteanu, directorul Uzinei Comunale de Gaz, pentru a 
studia problema răspândirii misteriosului gaz albastru. A fost pus un telefon "la 
dispoziţia cetăţenilor sub numărul [ ... ] 101"44• În cazul reclamaţiilor era trimisă 
"o echipă de cercetători experţi, pentru a face la faţa locului cercetările necesare; 
dl. şef-chimist Schuller va sta la dispoziţie din însărcinarea Primăriei, oricând 
va fi solicitat din partea Serviciului de control pentru a colabora la identificarea 
gazelor"45• Poluarea industrială şi-a intensificat cantitatea şi gravitatea după cel 

39. Ştirea, Timişoara, ?, nr. 1501, 1937, p. 5. 
40. Ibidem, p. 2. 
41. Vestul, Timişoara, VIII, nr. 2174, 1938, p. 1. 
42. Vestul, Timişoara, VII, nr. 1897, 1937, p. 4. 
43. Ibidem, p. 4. 
44. Ibidem, p. 4. 
45. Ibidem, p. 4. 
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de-al doilea război mondial. 
Între 16-23 mai 1938 s-a desfăşurat la Timişoara "mult aşteptata săptămână 

a curăţeniei"46• Au avut loc o serie de activităţi pentru strângerea deşeurilor, 
estetizarea oraşului. Cu această ocazie poetul şi redactorul şef de la Vestul, 
Constantin Miu-Lerca atrăgea atenţia Primăriei de înmulţirea locuinţelor 
insalubre: "Mult pretenţioasa noastră metropolă va avea de ce să se ruşineze. 
Case dărăpănate, a căror stăpână, încă din băbăluc e igrasia. Locuinţe în care 
se strecoară nestânjenită ploaia. Subsoluri, unde şobolanii se plimbă alături de 
oamenii cari locuiesc. Şi, nu numai în acest cartier deocheat, în acest Fabric, unde 
murdăria şi insalubritatea e proverbială, ci aiurea prin Josefin, la câteva sute de 
metri de centru!!! 

Şi tocmai aceste insalubre sunt cele mai căutate, deoarece sunt şi cele mai ieftine. 
Pentru 300-500 lei poţi locui pe strada Ispirescu, Teodoroiu etc., la îndemâna 
fabricelor. Igrasia, paraziţii, ploaia, frigul, nu fac desigur toate laolaltă chilipirul... 
locuinţele sunt într-adevăr ieftine ... Şi totuşi cândva, într-un târziu apropiat, se 
plătesc atât de scump. Tuberculoza, reumatismul, fără a mai cita celălalt şir de 
consecinţe, ale promiscuităţii şi alcoolismului care amorţeşte şi abrutizează. 

Iată reperată la propria ei mizerie acea lume a portarilor, a muncitorilor, [ ... ] 
a oamenilor săraci. În această lume de subsol şi de periferie, n'a coborât nici o 
preocupare edilitară sau sanitară. Doar fiscul, colindă zilnic din casă în casă, cu 
somaţiile impunerilor pe chirie ... Se pare că afacerea rentează şi pentru stat, şi 
pentru municipiu, şi pentru proprietari, deopotrivă. O împărţeală frăţească de 
care se bucură poate şi chiriaşii: au locuinţe ieftine. 

E însă un raport invers între această eftinătate şi condiţiile igenice ale 
locuinţelor. 

Oare să nu existe nici o lege care să vegheze pentru justa echilibrare a acestui 
raport? 

Servicile sanitare, puzderia aceea de ordonanţe şi regulamente de igienă, nu 
au nimic de spus, nu au nimic de schimbat, nu au încă nimic de sancţionat în 
lumea unde n'a pătruns încă soarele şi civilizaţia?"47 Constantin Miu-Lerca oferea 
soluţii practice, printr-o acţiune comună coordonată de stat-primărie-industriaşi: 
"Credem că acest strigăt de alarmă, pe care-I repetăm de atâţia ani va găsi în 
preocupările edililor noştri ecoul cuvenit"48• 

În luna august 1939 autorităţile locale îşi făceau planuri de reconstrucţie 
a oraşului pe termen de ... 5 ani, sfidând parcă realitatea. Nu ştiau oamenii de 
iminenţa unui conflict mondial? Bineînţeles că ştiau. Cu toate acestea locuitorii 
aveau planuri de viitor, proiecte, se distrau, participau la spectacole, la manifestări 
sportive, expoziţii etc. Un ziarist arăta că "aproape toate oraşele din ţară au trecut 

46. Vestul, Timişoara, VIII, nr. 2183, 1938, p. 1 .  
47. Ibidem, p .  1 .  
48. /bidem, p.  1 .  
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şi trec prin transformări radicale. [ ... ] S-au construit parcuri, grădini publice. 
În Timişoara, oraşul care renaşte din zi în zi, s'a făcut atât de mult, cât nu 

s'a făcut nici într'un oraş din ţară"49• Şeful Serviciului Tehnic al municipiului 
Timişoara împreună cu primarul din acele vremuri "a întocmit un plan edilitar de 
5 ani, care a fost început imediat, având un buget de 15.281 .807 lei"50• 

Muncitorii erau prezenţi pe străzi, la pavaje cu macadam însumând o 
suprafaţă de 18.585 m2; reparaţii de drumuri; pietruirea străzilor: S. Bărnuţiu, 
Putnei, M. Doboşan, Banatului, Pindului, Filipescu Il, Eneas, Bul. Marghiloman, 
Str. Grozăvescu, Barak, Balta Verde. Reparaţii de străzi: Calea Aradului, Calea 
Lipovei, Calea Şagului, Calea Săcălazului, Calea Buziaşului, Bulevardele Carol, C. 
D. Loga, C. Brătianu, Str. Lenau, Romulus, etc. 

Se făceau investiţii în valoare de 40 milioane lei, pentru ca peste 2 ani o parte 
din infrastructura oraşului să fie distrusă în Al Doilea Război Mondial. 
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Aspects of administration Timişoara between the Two 
World Wars 

(summary) 

In this study I have written about some unknown aspects concerning 
administration of Timisoara between the Two World Wars. I have exposed the 
main problems of administration such as: the scandal linked bv the mayor Stan 
Vidrighin (1876- 1956) who sold a land, which initially was gave to Society of 
Heroes Cemetery, to a private person. The mayor was accused that he took bribery 
on the transaction with the land; the ugliness of the streets; the pollution and 
the degradation of the houses; the permanency of the dust which is even today a 
problem in the cleaning the city. 

I have showed that Timisoara was a city in transformation. The Austro
Hungarian order began to perish and to be replaced by the Romanian style. For 
example the trams inadmissible delayed between stations, as it happening today! 
I have sketched the impact of deflationist crisis ( 1929-33) in the administration 
of the city. In 1935 on the Timisoara streets were many vagrant dogs and the rats 
multiplied their number. Instead of these aspects at the ending of inter-bellum 
period the Mayoralty made some important investments, mending the streets 
and the front part of the buildings. 
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RAIDURILE AVIATIEI ANGLO-AMERICANE ASUPRA ' 
JUDEŢULUI TIMIŞ-TORONTAL DIN ANII 1943-19441 

CONSTANTIN C. GOMBOŞ 

Studiul de faţă îşi propune, pe baza documentelor existente în patrimoniul 
Direcţiei Judeţene Timiş a Arhivelor Naţionale, ale Muzeului Banatului şi a presei 
din perioada respectivă, să contribuie la o mai bună cunoaştere a dinamicii 
raidurilor şi bombardamentelor teroriste ale aviaţiei anglo-americane asupra 
teritoriului şi populaţiei judeţului Timiş -Torontal din anii 1943-1944, parte care 
lipseşte din volumele apărute în istoriografia românească de după anul 19892• 
Tema n-a fost studiată de istoricii din Banat, doar o singură referire, cu o poză 
din timpul bombardamentelor a fost publicată de Emerich Robicsek, în ziarul 
"Luptătorul Bănăţean (anul VII nr. 1728) din 18 iunie 1950. 

l.SCOPUL POLITIC ŞI MILITAR AL BOMBARDAMENTELOR ANGLO
AMERICANE ASUPRA ROMÂNIEI DIN ANII 1943-1944 

La 5 iunie 1942 Statele Unite ale Americii au declarat război României iar 
la 12 iunie 1942 aviaţia americană a efectuat primul raid de bombardament 
asupra zonei Ploieşti-Prahova cu gruparea de aviaţie "Halpro';compusă din 23 
bombardiere Consolidated B-24 Liberator. Această misiune a fost "primul atac de 
bombardament al Forţelor Aeriene ale S.U.A contra continentului european"3• 

A urmat raidul aviaţiei aliate asupra Ploieştilor din 1 august 1943 (denumirea 
cod : Tidal Wave (Valul nimicitor) pentru a provoca un dezastru imediat economiei 
de ţîţei a Axei, a efortului de război al acesteia. Producţia de petrol a României 
se ridica la acea dată la aproximativ 6.000.000 tone anual (35% din totalul de 
combustibil al Axei şi 70% din totalul producţiei de petrol brut). Dacă producţia 

1. Raidurile şi bombardamentele aviaţiei anglo-americane asupra României au fost tratate 
după anul 1989 în lucrările: Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ed. 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997; Gheorghe Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 1998; Neculai Iordache, Radu Vlăsceanu, Constantin Chiper, Ion 
Savu, Istoria radiolocaţiei din apărarea antiaeriană a României, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 
2001; Aurel Pentelescu, Aeronautica Română pe Frontul de Est (1941-1994), Ed. Universităţii 
Naţionale de Apărare .. Carol r; Bucureşti, 2006; în numeroase studii apărute în Revista de 
Istorie Militară, Document-Buletinul Arhivelor Militare Române şi Observatorul Militar. 
2. Jean-Louis Raba et Eric Mombeek, La chasse de jour allemande en Roumanie, Ediţion 
Modelism Internaţional, Bucureşti, 1944, p. 22-23. 
3. Gh.Buzatu, /n colimatorul altora-Aliaţii şi Petrolul-Un obiectiv prioritar Ploieştii,n Document"
Buletinul Arhivelor Militare Române, an.l, nr. 2-3, Bucureşti, 1998 ,p. 6. 
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de petrol românesc ar fi fost distrusă, stocurile Germaniei s-ar fi epuizat în patru 
luni, cu urmări dezastruoase pentru continuarea războiului4• Pierderile americane 
au fost foarte grele. Ele au fost comunicate Congresului S.U.A, la 16 august 1943, 
de către preşedintele F.D.Roosevelt: 53 avioane distruse, 37 avariate, numai 88 
(din cele 178 n.n.) s-au reintors la baza de la Bengazi din Africa de Nord. Raidul a 
fost considerat un semieşec5• 

Riposta dârză a apărării antiaeriene (în continuare a.a) şi aviaţiei româna
germane i-a determinat pe Aliaţi să suspende bombardamentele aeriene asupra 
zonei petrolifere şi a teritoriului României. Vor fi reluate apoi, sistematic, din 4 
aprilie până la 19 august 1944. 

Astfel, la 4 aprilie 1944 circa 170 bombardiere B-24 Liberator aparţinând 
Escadrei 47 Aeriană, plecate de pe bazele amplasate în sudul It:lliei, vor ataca 
Capitala, având ca ţinte principale Gara de Nord, Atelierele C.F.R şi Triajul Gării 
de Nord. Bombardamentul a lovit în special populaţia civilă, înregistrându-se 
peste 1.500 de morţi şi mii de răniţi grav. Un întreg cimitir din zona Gării de Nord 
(fostul cimitir calvin) de atunci poartă numele Cimitirul 4 aprilie. Era începutul 
unui şir lung de raiduri ale aviaţiei anglo-americane ce se va încheia la 19 august 
1944. Acestea vor executa, în perioada aprilie-august 1944'; 41 de raiduri aeriene 
cu un număr de 17.530 avioane,lansând aproximativ 29. 1 16 tone de bombe, 
provocând 5.573 morţi, 4.754 răniţi şi 26.760 clădiri distruse "6• 

La 6 iulie 1944, imediat după începerea debarcării în Normandia, Cartierul 
General al Forţelor Aeriene Aliate din Caserta (Italia) a declanşat un atac masiv 
cu participarea a 704 aparate de zbor, asupra următoarelor obiective: rafinăriile 
din Ploieşti, oraşele Braşov, Turnu Severin, Piteşti, Timişoara şi Belgrad. 
Prioritate aveau obiectivele petroliere, căile de comunicaţie, minarea Dunării 
pentru a preveni transportul ţiţeiului brut din România, care trebuiau lovite fără 
menajamente pentru populaţia civilă, distrugerile grele materiale şi pierderea de 
vieţi omeneşti să determine demoralizarea profundă a populaţiei care să ceară lui 
Ion Antonescu scoaterea României din războiul acesteia alături de forţele Axei. 

Timp de cinci luni bombardamentele anglo-americane asupra teritoriului 
României nu au încetat, dimpotrivă au crescut în forţa lor distructivă. Scopul 
lor era clar: pe plan politic România trebuia cât mai grabnic să se desprindă din 
Alianţa sa cu Axa iar pe plan militar, trebuia să "deschidă" Poarta Focşanilor pentru 
penetrarea Armatei Roşii în Câmpia Dunării şi în BalcanF. Totodată,trebuia 
bulversată, prin bombardamente masive, aprovizionarea cu petrol a maşinii de 
război germane, Ploieştiul fiind considerat de W.Churchill "rădăcina pivot a puterii 

4. /hidem. 
5. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, p. 429. 
6. Aurel Pentelescu, Aeronautica Română pe Frontul de Est (1941-1944}, p. 167. 
7. Dana Beldiman, Misiunea colonelului Crowne-Raport asupra activităţii Misiunii Aeriene 
Americane, in Document-Revista Arhivelor Militare Române, an l, nr.1,  1998, p. 3. 
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germane"8 dar şi creat prin diversiune, un nou front care să permită Armatei Roşii, 
aliata de nădejde a S.U.A. şi Marii Britanii, să înainteze, în condiţiile prăbuşirii 
flancului sudic al frontului sovieto-german. 

Organizarea modernă a apărării antiaeriene a României (numai în zona Ploieşti
Prahova erau dispuse 82 de baterii a.a de diferite calib (40 române şi 42 germane) 
care a determinat pe unul din participanţii la raidul din 1 august 1943 să afirme că 
"oraşul Ploieşti este unul din obiectivele cele mai bine apărate din Europa. Numai 
Berlinul şi regiunea industrială Ruhr beneficiau de o apărare mai puternică"9, 
dotarea acestora cu staţii radar de tip "Freya"şi "Wiirtzburg"pentru calcularea 
distanţelor şi alarmare, a mijloacelor de tragere precisă de tip "Niiremberg" şi 
"Wiirtzlaus'; a aparatelor de conducere precisă a focului de tip "Kappagerat - 40" 
şi "Bungescu" a produs grele pierderi aviaţiei anglo-americane. 

În timpul acestor operaţiuni strategice, Aliaţii au pierdut deasupra României 
246 avioane, cifră dată de organele jandarmeriei pentru aparatele sigur doborâte 
şi identificate, la care se adaugă pierderile probabile în zborurile de întoarcere, 
rezultând aproximativ 300 aparate doborâte de artileria a.a şi aviaţia de vânătoare 
româno-germană. 

Prin ordine de zi ale subsecretarului de stat al Aerului, generalul Gheorghe 
Jienescu şi prin cele ale Ministrului de Război, generalul Constantin Pantazi, a 
fost evidenţiată participarea unităţilor şi subunităţilor artileriei a.a precum şi a 
aviaţiei de vânătoare la apărarea spaţiului aerian al ţării10• 

Subliniem faptul că pierderile americane asupra Ploieştilor au fost de 7%, în 
timp ce maximum de pierderi asupra Germaniei nu a depăşit 3,5%, apreciindu
se de istoricii militari americani că "acest enorm procent de pierderi s-a datorat 
eficacităţii sistemului apărării a.a româno-german"1 1 •  

În urma confruntărilor aeriene au fost făcuţi prizonieri 1. 124 piloţi americani 
dintre care 409 ofiţeri, 703 subofiţeri şi 12 trupă şi 28 britanici, 13 ofiţeri şi 15 
subofiţeri,care au fost predaţi la 3 octombrie 1944 Misiunii Militare Anglo
Americane12. 

În concluzie: "Durata bombardamentelor, intensitatea şi forţa lor distructivă, 
tehnicile şi metodele de bombardare, ziua, noaptea, în "releu" sau "suveică'; 
atacarea populaţiei civile ş-a.-aşa cum susţine cu argumente indubitabile istoricul 
militar c-dor dr. Aurel Pentelescu, probează, fără tăgadă, caracterul terorist al 
acestor acţiuni militare şi în final, ilegalitatea practicării lor"13• 

8. Mark Axworthy, RAF deasupra României, in Aeronautica, nr. 5/1993, p. 34. 
9. Arhiva M.Ap.N, fond 319, d.26, fila 15. 
10. Aurel Pentelescu, Op.cit, p. 198. 
1 1 .  Ibidem, p.166. 
12. Arhivele Militare Române,fondu/ 1726, d. 269, mf.223. 
13. Neculai Iordache, Op.cit, p. 42. 
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2. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI APĂRARE A POPULAŢIEI JUDEŢULUI 
TIMIŞ-TORONTAL ASUPRA BOMBARDAMENTELOR AVIAŢIEI INAMICE 
1943 -1944 

Prevenirea şi apărarea populaţiei judeţului Timiş-Torontal în faţa 
bombardamentelor aviaţiei inamice s-a înscris în sistemul naţional condus 
de Centrul General de Informaţii Bucureşti în subordinea căruia intrau 
Comandamentul Artileriei Antiaeriene şi Serviciul General de Pândă şi Alarmă. 
Acesta centraliza mesajele despre inamicul aerian, informa şi alarma, prin radio, 
T.F.F şi telefon, centrele de informaţii regionale, în cazul nostru, cel de la Sibiu. 
În continuare, aceste centre alarmau judeţele, oraşele şi intreprinderile, după 
directivele Comandamentului General al Apărării Antiaeriene. Pentru verificarea 
informaţiilor aeriene {terestre) şi controlul funcţionării Serviciului de Pândă şi 
Alarmă (centre de informaţii, posturi de pândă), Centrul General de Informaţii 
întrebuinţa întregul sistem de transmisiuni existent, de la cel militar, la cel al 
Poştei Române, Radio, C.F.R, legiunilor de jandarmi şi administraţiilor locale. 

Informaţii asupra activităţii aeriene inamice erau transmise din ţările vecine, 
în cazul nostru din Jugoslavia, prin Centrul General de Informaţii German de 
la Pipera sau prin Misiunea Militară Aeronautică Germană cu care s-a cooperat 
strâns, în baza aprobării mareşalului Ion Antonescu14• 

Pe teritoriul României, până la 23 august 1944, simultan cu pânda aeriană şi 
alarmă română (prin văz şi auz), au existat şi au acţionat, cu acordul organelor 
conducerii statului, pânda aeriană şi alarma radio, precum şi pânda aeriană prin 
detecţie electromagnetică (radiolocaţie cu staţii de tip "Freya" şi "Wurtzburg")din 
organica Misiunii Militare Aero Germane din România15• 

În Banat informaţii despre inamicul aerian erau furnizate şi de unităţile germane 
aflate în zonă. Astfel, la Ruşchiţa se afla un post T. F. F. de observaţie ce ţinea 
legătura cu Centrul Bucureşti, în punctul numit Padeş. Era deservit de un ofiţer, 
patru subofiţeri şi 3 1  trupă. La Eibenthal exista un alt post de pândă şi meteorologic 
cu posibilităţi de dirijare a aviaţiei şi artileriei a.a. La Sviniţa funcţiona un post de 
comandă al unui batalion de tunuri a.a cu o centrală telefonică şi cinci secţii de 
tunuri a.a cu trei piese fiecare, deservite de un ofiţer, şapte subofiţeri şi 100 trupă. 
Unitatea asigura apărarea antiaeriană a navigaţiei germane pe Dunăre16• 

Frecvenţa aruncării din avion, cu ocazia bombardamentelor anglo-americane 

14. G-1 bg. Aurelian D. Stoica, col. (r), Constantin C. Gomboş-Jerifă pentru Ţară - Din cronica 
luptelor pentru apărarea Banatului-august-septembrie 1 944, Ed.Helicon,Timişoara, 1997, pag. 
193. Vezi şi Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (D.J.T.A.N), fond 193, Legiunea de 
jandarmi Severin 1920-1949, d. 27/1944, f. 10. 
15. Ibidem. 
16. XXX, Istoria artileriei şi rachetelor antiaeriene române, Editura Modelism, Bucureşti,1996, 
vol.I, p. 393. 
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a pachetelor cu foiţe de staniol pentru bruierea staţiilor de radiolocaţie vine să ne 
confirme certitudinea că în zona Banatului sau în imediata apropiere a graniţei cu 
Jugoslavia, erau dislocate şi staţii radar germane. 

În Banat apărarea antiaeriană era asigurată de unităţile subordonate Brigăzii 2 
Artilerie a.a comandată de colonelul Constantin Barbieri, cu punctul de comandă 
la Sibiu. Dislocarea era următoarea: Regimentul 5 Art.a.a cu P.C. la Reşiţa, avea în 
compunere Divizionul 14 Art.a.a la Anina (bateriile 20,21,22,24 şi 74) şi Divizionul 
15 Art.a.a (bateriile 136, 137, 126, 130, 135 şi trei secţii din bateria 233 mitraliere 
a.a.). La punctul sensibil Anina exista şi bateria 105 RheinmetaU (37 mm) şi o 
secţie din bateria 233 mitraliera a.a. La Timişoara exista divizionul 23 Art.a.a cu 
bateriile 21, 27, 82, 83 şi 21817• Acestea acţionau în strânsă legătură cu unităţile 
germane dislocate în zona Banatului. 

La27 iunie 1944, Corpul VII Teritorial prin şeful de Stat major, col.C.Checiulescu 
şi şeful biroului 2 informaţii, maior Boiceanu Gheorghe, informează Prefectura 
Judeţului Timiş Torontal că în conformitate cu Ordinul M. St. M. nr.976203/1944, 
Secţiunea a VII-a, s-au instalat noi posturi de observaţie şi pândă germană în 
localităţile Beba Veche, Beşenova Veche, Tomnatic, Sacoşu Turcesc, Orţişoara, 
Comeat, Freidorf, Liebling, Biled din judeţ precum şi la Lugoj, Birchiş şi Luncani 
(jud. Severin), Bocşa Montană, Steierdorf, Anina, Slatina, Dalboşeţ (jud. Caraş) şi 
Agriş (jud. Arad) 18• 

În baza concluziilor desprinse din participarea Serviciului General de Pândă 
Aeriană la cercetarea, observarea şi combaterea inamicului aerian şi a nevoii de 
scurtare a timpului pentru informarea operativă a aviaţiei, artileriei a.a, trupelor de 
pe front şi a populaţiei, Marele Stat Major în cooperare cu Statul Major al Aerului 
şi Comandamentul Artileriei a.a au dispus înfiinţarea Serviciului de Informare 
Aeriană şi a Centrului General de Informaţii Aeriene, la data de 19 iunie 1944, 
în baza ordinului 1622 al Statului Major al Aerului. Au fost create şapte centre 
regionale de informare aeriană, 45 de centre judeţene, Timişoara centralizănd 
informaţiile primite de la posturile de pândă din judeţ şi 614 posturi de pândă 
teritoriale, organe de centralizare directă a informaţiilor asupra incursiunilor 
aeriene inamice pe teritoriul ţării. 

În judeţul Timiş -Torontal informaţiile despre incursiunile aviaţiei inamice se 
primeau pe următoarea filieră: Centrul General de Informaţii al Apărării Pasive 
Bucureşti - Centrul Regional Sibiu-Centrele de Informaţii ale judeţelor Arad şi 
Caraş - Batalionul de grăniceri-pază din compunerea Reg. 9 Gr.- Legiunea de 
jandarmi Timiş-Preturile judeţului-Posturile de Pândă. În judeţ existau 33 de 
posturi încadrate cu 6 sergenţi, 10 caporali şi 125 ( 141) soldaţi dotate cu binoclu, 

17. D.J.T.A.N,fond 69, d.22/1944, f. 226. Pretura plasei Lipova informa la 28 iunie 1944 Prefectul 
judeţului Timiş-Torontal că în comuna Bogda au sosit 10 soldaţi din armata germană care fac 
parte din Reg. 250 Luftnahrithen din Aradul Nou pentru a construi un post de pândă aeriană 
şi de telegrafie 
18. D.J,T.A.N, d.22/1944, f. 105-251.  

115 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Constantin C.Gomboş 

busolă, cadran şi ceas19• 
Comandantul titular al Apărării Pasive din zonă era general de divizie Carol 

Schmidt, comandantul Corpului VII Teritorial, comandant secund - general de 
brigadă Vasile Chitu, comandantul garnizoanei Timişoara iar consilier tehnic, 
lt.col. Crişan Aurel. Timişoara era împărţită în cinci circumscripţii de apărare 
pasivă conduse de comisarii Nemeş Anton (I), Dăscălescu Ioan (Il), Antoniu 
Teodor (III), Câmpianu Luca (IV) şi Călniceanu Aurel (V). Aceştia aveau în 
subordine 3.586 oameni şi 62 vehicole. Erau ajutaţi în îndeplinirea misiunilor şi de 
cei 1 .864 membrii ai Grupului Etnic German. Exista şi un serviciu sanitar special 
de prim ajutor, spitale cu secţii de urgenţă. În total 5450 de oamenF0• 

Din momentul ce s-a produs un bombardament aerian, conform planului de 
apărare pasivă 2 garnizoanei municipiului Timişoara, tot personalul Apărării 
Pasive şi echipele speciale române, germane şi de întărire se considera mobilizat 
permanent şi lucra, fără întrerupere, până la terminarea acţiunii necesitate de 
asanare a zonei sinistrate. 

Din ordinul mareşalului Ion Antonescu, încă din 6 septembrie 1943, populaţia 
judeţului a fost avertizată asupra pericolului bombardamentelor inamice, mai 
ales după ce fusese lovită zona Ploieşti prin raidul din 1 august, de către aviaţia 
americană, la nivel judeţean fiind organizat Centrul de Informaţii şi Centrala de 
alarmă care vor transmite în teritoriu semnalele pentru alarma aeriană, parola 
"Alarmă-avion" şi se ordonă ca în fiecare curte să se amenajeze o tranşee în care 
locuitorii să se adă postească .în caz de pericol. Se constituie în fiecare localitate 
câte un post sanitar mobil de ajutor şi triaj. Lunar, se vor desfăşura, la nivelul 
judeţului, exerciţii de alarmare, pentru ca populaţia să cunoască modul de acţiune 
în cazul declanşăriii alarmei aeriene, în timpul şi după aceasta. 

La 15 ianuarie 1944 la comandamentul Div. 1 Inf. din Timişoara, are loc, sub 
conducerea generalului Alexandru Saidac, o analiză cu şefii autorităţilor civile 
şi militare din judeţ şi de la întreprinderile militarizate asupra modului în care 
au fost executate lucrările de apărare pasivă din garnizoana Timişoara şi din 
judeţ. În raportul prezentat de maiorul Ciulpan Ioan, şeful Biroului 3 Instrucţie 
şi operaţii, s-au constatat următoarele: nu s-au luat cele mai bune măsuri pentru 
executarea lucrărilor de Apărare Pasivă pentru protecţia populaţiei şi instituţiilor; 
adăposturile din Timişoara se pot considera ca insuficiente şi nu destul de bine 
făcute; lucrările executate de autorităţile respective n-au fost făcute după un 
plan bine studiat şi nici nu s-a urmărit realizarea lor de către cei care aveau 
răspunderea; şanţurile făcute sunt neîngrijite, ş.a.21 • Cu acest prilej sunt transmise 
participanţilor Instrucţiunile M. St. M. semnate de general Ilie Şteflea, pentru 
circulaţia pe drumuri şi în localităţi pe timpul nopţii în zonele întunecate fixate de 

19. Ibidem , f. 7. 
20. /bidem ,f. 165. 
21. D.J.T.A.N,fond 69, Pref. Jud. T. T, d.25/1944, f. 55. 
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acesta şi cele referitoare la sistemul unic de camunflare pe ţară. 
Prefectura Judeţului va trimite la primării circulara nr. 6989 M de îndeplinire a 

ordinului Conducătorului statului de asigurare a măsurilor pentru apărarea contra 
incendiilor provocate de bombardamentele aeriene prin asigurarea de mijloace 
proprii de combatere a începutului de incendiu în cazul întreruperii alimentării 
cu apă şi electricitate. Se ordonă realizarea de bazine cu apă şi asigurarea unor 
motopompe în fiecare localitate22• 

Pentru a se asigura operativitatea în transmiterea informaţiilor, la 16 aprilie 
1944, Ministrul de Interne, g-1 de corp de armată, D.I.Popescu transmite judeţelor 
ordinul: "Fie că se sună alarma, fie că este vorba de bombardament, se va raporta 
imediat Cabinetului O-lui Ministru. În caz de bombardament, rapoartele se vor 
transmite din oră în oră"23• 

Printr-un alt ordin, sunt transmise în judeţ lipsurile constatate de Conducătorul 
statului pe timpul bombardamentelor din 4 aprilie 1944 şi măsurile ce se cuvin 
pentru organele Apărării Pasive şi pentru populaţie24• Amintim aici, că ziarele 
din Timişoara încă din 7 aprilie 1944 vor publica Proclamaţia Mareşalului Ion 
Antonescu către Ţară în urma bombardamentelor aviaţiei anglo-americane asupra 
României din 4 aprilie (Dacia, an Vl,nr. 79) iar în 16 aprilie, Ordinul de Zi către 
Armată în care se sublinia: "Ostaş! Inamicul s-a revărsat peste Prut cotropind 
Bucovina şi încălcând pământul Basarabiei şi Moldova. Începe pentru noi un nou 
şir de lupte înverşunate:' Populaţia României este din ce în ce mai greu afectată de 
urmările războiului dus alături de puterile Axei. 

În noile condiţii, comandantul Apărării Civile, g-1 Vasile Chitu şi şeful de stat
major Alexandru Mârzac, vor întocmi şi difuza în judeţ la 30 iunie 1944, Planul 
de Apărare Pasivă al garnizoanei Timişoara nr. 120, pentru a asigura în tot judeţul 
Timiş -Torontal continuarea vieţii sociale în siguranţă25• 

În şapte puncte, documentul stabileşte scopul Apărării Pasive: LA organiza 
mijloacele de A.P. pentru a para la maxim acţiunea de bombardament a aviaţiei 
inamice, micşorându-i efectele sau eliminându-i-le total prin măsurile de prevenire, 
adăpostire, dispersare sau apărare a.a; 2. A organiza, dota şi instrui personalul 
A. P. menit să intervină pentru ajutorarea sinistraţilor, ridicarea victimelor de 
sub dărâmături stingerea şi asanarea sinistrelor provocate de bombardamente; 
3. A organiza şi da asistenţă sinistraţilor privitor la ridicarea răniţilor, gazaţilor, 
iar celor rămaşi fără adăposturi a le asigura cazarea, hrana, îmbrăcămintea etc; 
4. A organiza poliţia şi ordinea în comune precum şi paza avutului cetăţenilor 
pe timpul şi în urma bombardamentelor aeriene; 5. A face constatările legale cu 
privire la efectele bombardamentelor aeriene, răniţi, gazaţi, morţi, dărâmare de 

22. Ibidem, d. 24/1944, f. 23. 
23. Ibidem, d. 22/1944, f. 174. 
24. Ibidem, d.25/1944, f. 92-93. 
25. Ibidem, d. 22/1944,f. 222. 
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imobile, evaluări,stricăciuni, pagube; 6. A asigura in tot judeţul Timiş -Torontal 
continuarea vieţii sociale, in siguranţă, ordine, aprovizionarea populaţiei cu 
alimente, apă, lumină electrică etc; 7. A organiza mijloacele A. P. ale comunelor 
pentru a para incendierea holdelor, ariilor şi vetrelor comunelor, precum şi 
mijloacele pentru stingerea incen�iilor provocate de aviaţia inamică acestora 

Cu adresa nr. 16.105 M Prefectul judeţului Timiş -Torontal dr. Manta Pavel 
şi şeful secţiei M.O.N.T, Chindea Corneliu, vor atenţiona primpretorii, pretorii 
şi primarii comunelor urbane nereşedinţă din judeţ asupra executării Ordinul 
Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiunea Ordinei Publice cu privire la 
Decretul -Lege privitor la măsurile excepţionale pentru ajutorarea sinistraţilor 
de bombardametele aeriene, constatarea sinistrului de bombardament şi statutul 
sinistraţilor publicat in Monitorul Oficial nr.103 din 3 mai 1944, cu necesitatea 
instituirii in fiecare localitate din judeţ a unei comisii de constatare26• 

După intensificarea raidurilor şi a bombardamentelor inamice anglo-americane 
asupra României din primăvara anului 1944, conform ordinului Ministerului 
Afacerilor Interne, Secţia M. O. N. T nr. 2097 din 16 iunie 1944, răspândit 
şi in judeţul Timiş-Torontal se preciza: "Pentru a pune la adăpost populaţia 
de bombardamentele aeriene, d-1 Mareşal, Conducătorul statului a ordonat 
construirea de adăposturi subterane sistem galerii de mină pentru adăpostirea 
populaţiei şi arhivelor, depozitelor de alimente şi alte bunuri în toate localităţile 
judeţului "27• 

Într-un alt ordin al M. St. M, conform căruia unii militari germani ridică de 
la avioanele americane doborâte diferite piese, aparate, paraşute etc precum şi 
obiectele de valoare şi insemnele de identificare aflate asupra cadavrelor americane 
contravenind înţelegerii avută cu Misiunea Aeronautică Germană din România şi 
dispoziţiile date de M. St. M, se ordonă: "Aviatorii americani făcuţi prizonieri 
,ca şi avioanele doborâte pe teritoriul român, revin de drept numai autorităţilor 
române. Obiectele vor fi transmise imediat la Lagărul de prizonieri americani 
din Bucureşti (Şcoala Normală Sfânta Ecaterina, lângă Patriarhia Română"28• 
Documentul a fost semnat de general 1. Arhip. Acest ordin a salvat multe vieţi 
ale piloţilor anglo-americani prinşi de organele române. Regimul de prizonierat 
german era mult mai sever. 

În concluzie: Atât la nivel naţional cât şi pe plan local, au fost luate măsurile 
necesare unei cât mai bune şi operative informări şi alarmări a populaţiei asupra 
pericolului atacului aerian inamic. A existat o bună colaborare în domeniul 
înştiinţării asupra pericolului atacului aerian inamic cu trupele germane existente 
în România şi zonă, acestea dispunând de mijloace radio electronice performante 

26. /bidem, d.25/1944, f. 88. 
27. /bidem, d. 22/1944, f. 182. 
28. Vasile Dudaş, Ioan Haţegan, Sorin Berghian, Constantin C. Gomboş, Mariana Cernicova, 
Din cronologia judeţului Timiş ,Ed.Marineasa, Timişoara, 2004, p. 327. Vezi şi D.].T.A.N,fond 
69, d .23/1943, f. 2501. 

1 18 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

pentru acele vremuri. Nu peste tot ordinele legate de protecţia populaţiei împotriva 
atacului aerian inamic au fost executate regulamentar, la parametrii stabiliţi şi la 
timp. 

3. TERITORIUL ŞI POPULAŢIA JUDEŢULUI TIMIŞ-TORONTAL ÎN 
VIZORUL AVIAŢIEI ANGLO-AMERICANE ÎN ANII 1943-1944 

Primul raid al aviaţiei americane asupra Banatului este executat în noaptea de 
30 septembrie/ 1 octombrie 1943, pe direcţia Orşova - Buziaş - Lipova - Recaş 
Timişoara. Acesta a fost realizat de un avion american de tip B-24 Liberator, care 
a lansat manifeste în limba română. La Lipova, artileria a.a a deschis focul, lovind 
un motor al avionului. Doi membrii ai echipaju!ui locotenent aviator Jakobson 
Gedeon (23 ani, placa de identitate nr. 16.644, evreu, cetăţean palestinian) şi subl. 
radiotelegrafist Kahane Iosif sar cu paraşuta şi sunt prinşi de organele de ordine, 
interogaţi şi internaţi. Asupra lor au fost găsite: sume mari de bani în lei, dolari, 
franci elveţieni, lire sterline, hrană şi medicamente. Alte trei paraşute au fost 
găsite în raza localităţilor Jebel şi Liebling29• 

În perioada 1 octombrie 1943 - 19 august 1944 în cadrul unui adevărat război 
psihologic desfăşurat asupra populaţiei Banatului, ca de altfel, a întregii Românii, 
aviaţia anglo-americană a aruncat asupra zonei milioane de manifeste-fluturaşi. 
Acestea trebuiau să-i determine să aibă o atitudine ostilă Germaniei şi să solicite 
Conducătorului statului român ieşirea din război. Acţiunea se suprapunea 
peste opinia publică, în marea ei majoritate convinsă că "războiul este pierdut 
pentru puterile Axei'; starea de spirit defetistă fiind potenţată de raidurile aeriene 
americane (ziua) şi ale aviaţiei regale britanice noaptea30• Am identificat în arhivele 
judeţului 12 tipuri de manifeste (Vezi Anexa nr.1) .  Nu le vom analiza, le vom trece 
numai titlurile, acestea meritând un studiu de conţinut aparte. Acestea sunt: 
LINIA NISTRULUI-LINIA DEZASTRULUI( CR/216)31; ADEVĂRUL EVIDENT
OARE N-AŢI ÎNŢELES ÎNCĂ ( C/RA 704)32; NAŢIUNILE UNITE AU VORBIT
ACUM ROMÂNIA ARE CUVÂNTUL (C/RA 703)33; ŢARA NIMĂNUI-NU 
COMITEŢI SINUCIDERE NAŢIONALĂ (C/RA 702)34; HOTĂRÂŢI-VĂ ACUM! 
(C/RA 709)35; VORBE-FAPTE-TRECEŢI LA REZISTENŢĂ ACTIVĂ! (C/RA 
707)36; URMAŢI CALEA RAŢIUNII-O SINGURĂ POSIBILITATE (C/RA706)37; 

29. G-1 bg. Aurelian D. Stoica, col(r) Constantin C. Gomboş, Op.Cit. p. 8. 
30. D.J.T.A.N, fond 69, Prefectura jud.T.T, d. 26/1944,{. 156-157. 
31. /bidem, d. 22/1944, f. 162. 
32. /bidem, d. 24/1944, f. 61. 
33. /bidem, f. 65. 
34. /bidem,d. 22/1944, f. 188. 
35. Ibidem, f. 206. 
36. Ibidem, f. 808. 
37. /bidem, f. 283. 
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CUI I-E FRICĂ DE PACE?! (RA/712)38; ASCULTĂ ADEVĂRUL-CINCI ANI 
DE MINCIUNI NAZISTE-ŢI-ADUCI AMINTE?(RA/71 1)39 şi alte trei cu textul 
combinat. Manifestele au fost aruncate şi identificate de organele de ordine pe 
raza localităţilor: Timişoara, Urseni, Ficătar-plasa Buziaş, Drăgoieşti, Uliuc, 
Saravale, Tomnatic, Gătaia, Cadar, Ohaba Forgaci, Deta ş.a. În nota informativă 
(informator D-5, pretor Deta), cu caracter strict-secret, se raporta generalului 
Saidac, comandantul garnizoanei Timişoara următoarele: "Am onoarea a vă înainta 
un exemplar din manifestele lansate de aviaţia inamică în cursul nopţii trecute 
( 11  mai 1944). Deţin informaţia că populaţia nu predă manifestele şi că agenţii 
anglo-americani (membrii ai fostelor partide politice democratice) le comentează 
conţinutul în cercuri familiale restrânse difuzându-le cu grijă prietenilor politici 
şi împrăştiind peste tot teama de bombardamente în proporţii mari, dacă nu se 
produce rapid o schimbare de regim politic': Generalul va pune rezoluţia: " să mi 
se dea urgent câteva cazuri concrete"40• Situaţia este generală, dacă la Saravale s-au 
strâns în ziua de 18 martie 1944, 1000 de manifeste, la Cadar în ziua de 25 mai au 
fost găsite şi predate 200 de bucăţi iar la Deta, în ziua de 17 iulie abia două. 

În luna aprilie 1944 în judeţul Timiş -Torontal au fost executate următoarele 
alarme aeriene datorate încursiunilor avioanelor inamice anglo-americane şi a 
unor erori de informaţii: 

1. 3 aprilie 1944, între orele 10.16-11 .2141• 
Au survolat localităţile: Uivar, Cenei, Cărpiniş, Biled, Rudna, Ciacova, 

Timişoara, Sânandrei, Vinga,Variaş şi Periam trecând în Ungaria. Asupra 
Timişoarei au zburat la mare înălţime, în formaţii de la 8-12 avioane. Artileria a.a. 
n-a putut acţiona depăşind posibilităţile de înălţime. Totuşi Compania I-a a.a a 
tras cea. 260 de proiectile fără efect. Au fost aruncate bombe explosive la Periam, 
Becicherecu Mic, Sânandrei Variaş şi Pesac. Nu au produs victime doar pagube 
materiale. Multe bombe nu au explodat. Au fost aruncate pachete cu foiţe de 
staniol pentru bruierea staţiilor de radiolocaţie germane la Tomnatic şi Gottlob. 

Se solicită organelor superioare dublarea posturilor de pândă şi alarmare la 
graniţa cu Jugoslavia şi Ungaria. 

Notarul comunei Saravale, plasa Sânnicolau Mare, Nicolae Ciucu raportează 
Prefecturii Timiş -Torontal. următoarele:"Astăzi, 3 aprilie 1944, la orele 10.a.m o 
formaţiune de mai mult de o sută de avioane a zburat deasupra comunei Saravale, 
la mare înălţime. La o distanţă de doi km de liziera comunei, în direcţia N-V au 
lansat un număr de 12 bombe dintre care două au făcut explozie, făcând gropi de 
câte 12 m în diametru şi 5 m adâncime fiecare. 

Restul de 12 bombe nu au făcut explozie rămânând înfipte la o adâncime de 

38. Ibidem, f. 321. 
39. Ibidem, f. 163. 
40. D.J.T.A.N,fond 69,d. 26/1944, f. 172-173. 
41. Ibidem, f. 152. 
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2-3 m făcând gropi cilindrice pe toată adâncimea lor cu un diametru de câte 40-50 
cm. Au mai fost aruncate două bucăţi rezervoare de benzină goale care au fost 
identificate a fi americane, purtând inscripţia americană OHIO-S.U.A. Astfel că 
şi avioanele credem să fi fost americane. Bombele căzând pe câmp nu au cauzat 
victime omeneşti şi nici pagube materiale:'42• 

II. 4 aprilie 1944, între orele 00.29-01.0743 
Centrul de Informare Reşiţa transmite ştirea de "Atenţiune mărită pentru 

sudul şi vestul României "la orele 23.43 iar la orele 00. 10 transmite semnalul de 
"Alarmă aeriană': Ştirea despre aviaţia inamică este transmisă şi de staţia C.F.R 
Berzovia prin Inspecţia de Mişcare C.F.R Timişoara la orele 00.20. Sunt survolate 
localităţile Gătaia, Buziaş, Timişoara, Ghiroda Nouă, Uliuc, Vinga, Cenei, Uivar 
ş.a. Asupra acestora sunt aruncate manifeste. 

III. 4 aprilie 1944, între orele 10.28-11 .0944 
Postul de pândă Rudna anunţă trecerea a trei avioane necunoscute pe direcţia 

de la 3-4 sus, la ora 10. 15, apoi cele de la Giera (10.20) şi Denta (10.25). 
Informaţia este completată de postul de jandarmi Tolvădia prin comandantul 

Legiunii de jandarmi Timişoara care comunică trecerea a peste 100 de avioane 
inamice peste localitate dinspre Jugoslavia spre Deta. 

IV. 4 aprilie 1944, între orele 02.50-03.2645 
Postul de jandarmi Sânnicolau Mare anunţă zgomote de avioane inamice 

dinspre Szeged şi Subotiţa în colţul de N-V al judeţului la orele 02.48, confirmat 
de postul de pândă de la Lipova la orele 02.40. Au fost survolat localităţile Lipova, 
Buziaş, Clopodia, Jamu Mare, la mare înălţime. Au fost aruncate manifeste. 

V. 6 aprilie 1944, între orele 10.05-1 1.2446 
Posturile de pândă Clopodia (P.C.96), Jamu Mare (P.C.98), Denta (P.C55) şi 

Moraviţa (P.C 89) au anunţat începând cu ora 10.48 zgomot de avioane foarte sus. 
La ora 10.58 Gara Domniţa Elena din Timişoara anunţă prin mesaj telefonic că 
100 de avioane inamice au trecut graniţa peste gara Stamora Moraviţa în direcţia 
Timişoara. Informaţia a fost confirmată de sit. Didiţescu Ion, comandantul 
pichetului de grăniceri şi al punctului de vamă Stamora Moraviţa şi de postul de 
jandarmi Gătaia. 

VI. 7 aprilie 1944, între orele 21 .52-22.2147 
Centrul de Informaţii Beiuş prin Centrul Regional de Informare Sibiu comunică 

la ora 21.20 că a observat trecerea mai multor avioane inamice direcţia 12-6, către 
Timişoara. Informaţia este confirmată de oficiantul şef al transmisiunilor de la 
Centrul de Informare Arad şi de comandorul Vlad Ioan comandantul subzonei 

42Ibidem,f.l53 
43. Ibidem, f. 155. 
44. Ibidem, f. 154. 
45. Ibidem, f. 158. 
46. Ibidem, f. 160. 
47. Ibidem, f. 166. 
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Apărării Pasive Arad. La ora 21 .45 se anunţă că subunitatea de grăniceri Tinca 
a observat un număr mare de avioane trecând frontiera dinspre Ungaria spre 
România pe deasupra comunei Peregul Mare spre Timişoara. Avioanele au luat 
însă curs spre Sânnicolau Mare trecând în Jugoslavia. 

VII. sâmbătă, 8 aprilie 1944, între orele 21.51-22. 1248 
Centrul regional de Informaţii Reşiţa sesizează zgomote de avioane necunoscute 

inamice în apropierea oraşului. Cum între zborurile şi zgomotele semnalate au 
fost şi din acelea cu direcţia spre Timişoara şi cum Reşiţa este important punct 
sensibil ce se găseşte inclus în "centura de alarmă a Timişoarei'; s-a declanşat 
alarma aeriană la orele 21.51. 

VIII. 9 aprilie 1944, între orele 01.50-02.2749 
Centrul regional de Informaţii Reşiţa anunţă la orele 01.  20 că postul de pândă 

(MA 38) periferia Aradului a înregistrat zgomot de mai multe avioane inamice cu 
direcţia spre Timişoara. De la Sânnicolau Mare se confirmă trecerea unor avioane 
inamice spre Timişoara. Confirmă ştirea şi cpt. Badea Aurel, comandantul Cp.I-a 
a.a din Timişoara care raportează zgomot de avion peste subunitatea sa. 

IX. 9 aprilie 1944, între orele 21 .53-22.2950 
Postul de pândă şi alarmare Cenei anunţă la ora 21.50 zgomot de avion spre 

colţul de N-V al judeţului. Pretura Jimbolia prin persoana pretorului anunţă că 
deasupra localităţii se aude zgomot de avioane cu direcţia Orţişoara-Vinga. Secţia 
de jandarmi Periam informează că a înregistrat zgomot de avion cu direcţia 
Sânnicolau Mare, Periam, Arad. La ora 21.54 Centrul Regional Reşiţa informează 
"zgomot de avion cu mai multe motoare în direcţia de la 7-2'; adică de la Belgrad 
la Timişoara. 

X. 10 aprilie 1944, între orele 02.07-02.5051 
Avioane inamice survolează localităţile Arad, Recaş, Buziaş, Jamu Mare şi 

Clopodia. 
XL 13 aprilie 1944, între orele 01 .07-01.3052 
Sunt survolate localităţile Reşiţa, Rudna, Tolvădia, Denta, Banloc şi Stamora 

Moraviţa. 
XII. 14 aprilie 1944, între orele 14. 15-14.5753 
Se semnalează zgomot de avion inamic peste localităţile Banloc, Ciacova şi 

Timişoara. Lt. Bogdănescu V.de la Cp.I-a a.a Timişoara raportează că a identificat 
un avion inamic de recunoaştere. Alarma aeriană a putut fi dată din eroare, în 
zonă evoluând şi avioanele germane dispuse pe aerodromurile din Ungaria şi 
Jugoslavia, la Lugoj şi Arad. 

48. /bidem. 
49. /bidem, f . 168. 
50. Ibidem, f. 169. 
51. /bidem ,f. 178. 
52. /bidem, f. 169. 
53. /bidem, f. 180. 
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XIII. 15 aprilie 1944, între orele 20.15-20.3554 
La ora 20. 12 Inspecţia de Mişcare C.F.R.Timişoara informează că impiegatul 

de la gara Stamora Moraviţa a anunţat că un avion a aruncat rachete roşii şi verzi 
lângă aceasta. Postul de pândă din Moraviţa (P.C.89) confirmă informaţia. Avionul 
s-a reintors în Jugoslavia aruncând o rachetă roşie lângă gara Va tin de pe teritoriul 
sârb. Alarma a fost dată din eroare. 

XIV. 16 aprilie 1944, între orele 10.22-12.4 755 
Centrul Regional de Informaţii Reşiţa anunţă la ora 10. 10 că 100 de avioane 

americane de tip Liberator se află deasupra localităţii Moldova Nouă cu direcţia 
spre nord. Au trecut peste Anina (09.49), Oraviţa (10. 10), Lugoj (10.38) spre 
Sibiu şi Timişoara. Au fost urmărite de avioane de vânătoare germane Me-109. 
La întoarcere în Jugoslavia avioanele germane au fost semnalate de posturile de 
pândă de la Clopodia, Jamu Mare, Denta şi Moraviţa. 

Toate dările de seamă asupra executării alarmelor aeriene au fost întocmite 
de cpt. Strati Alexandru, şeful Centrului de Informare Timişoara şi înaintate spre 
ştiinţă prefectului judeţului Timiş-Torontal, g-1 Constantin Deliceanu 

În concluzie: Cele 14 alarme aeriene au creat în rândul populaţiei din judeţ 
o stare de panică permanentă. N-au fost pagube materiale mari şi nici pierderi 
de vieţi omeneşti. Organul judeţean de resort al Apărării Pasive cere organelor 
superioare dublarea posturilor de pândă şi alarmare din judeţ pentru a fi prevenite 
din timp viitoarele atacuri aeriene ale aviaţiei inamice şi limita pierderile grele de 
vieţi omeneşti şi materiale, aşa cum se vor produce în lunile iunie şi iulie 1944. 

IV. DINAMICA ŞI URMĂRILE BOMBARDAMENTELOR ANGLO
AMERICANE ASUPRA JUDEŢULUI TIMIŞ-TORONTAL DIN LUNILE IUNIE 
ŞI IULIE 1944 

În raportul înaintat Prefectului judeţului Timiş -Torontal de către notarul 
comunei comunei Variaş, pretura plăşii Periam cu nr. 1800 din 2 iunie 1944 se 
precizează: "Astăzi, la ora 09.25 au trecut 300 avioane care au mitraliat localitatea 
de la sud spre nord. Nu sunt pagube materiale şi nici victime"56• 

În noaptea de 16/17 iunie 1944, începând cu ora 00.08 şi până la ora 03.20 
asupra Timişoarei se execută primele bombardamente anglo-americane. Sunt 
aruncate mii de bombe explosive şi mai ales incendiare de tip 30 şi 50 LB (14-22,5 
Kg), 250 LB cu lichid incendiar de 1 12  kg, electron Thermit englezeşti cu paraşute 
luminoase ş.a. Sunt înregistraţi în prima fază, 12 morţi, 56 răniţi, 56 case distruse 
şi 126 avariate grav57• Printre cei decedaţi în urma bombardamentului se află 

54. /bidem, f. 181. 
55. D.J.T.A.N, fond 69, d.22/1944, f. 354. 
56. Ibidem, f. 238. 
57. Dacia, Cotidianul Banatului şi al Graniţei de Vest, Director C.Miu Lerca, anul VI, 
nr.138,miercuri, 21 iunie 1944, Timişoara, p.I. 
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Gheorghe Dumitru (67 ani), Ioan Kersch (65 ani), Rusu Emilia, iar grav răniţi 
Ana Ronta, Pop Iuliana, Şişcovici Iosif, Obrejan Ileana, Machedon Ioan, Iaşinschi 
Ludovic ş.a 

Martor ocular la eveniment, Nicolae Ivan va consemna în ziarul "Dacia" 

în articolul "Timişoara şi-a primit cu seninătate botezul focului. Impresii şi 
comentarii ale unui martor ocular din noaptea bombardamentului" următoarele: 
"Timişoara, sâmbătă 17 iunie. Teroriştii anglo-americani ai aerului ,fără să ţină 
socoteală de zădărnicia atacurilor lor odioase continuă seria crimelor lor contra 
populaţiilor paşnice. În noaptea de 16/17iunie, Timişoara a avut cinstea să intre 
în rândul oraşelor martire. Dar mai mult ca oriunde, laşul bombardament şi-a 
greşit ţinta, care este demoralizarea populaţiei. Perfecta funcţionare a apărării 
active ca şi a celei pasive, disciplina exemplară a tuturor cetăţenilor au făcut ca cel 
dintâi bombardament să producă numai un minimum de pierderi"58• Va relata, în 
continuare despre activitatea artileriei a.a şi a populaţiei la darea alarmei, ce a văzut 
cu ochii săi pe timpul şi după declanşarea acesteia, modul exemplar în care au 
acţionat pompierii şi cei din formaţiunile de apărare pasivă care au stins incendiile 
şi au scos de sub dărâmături morţii şi sute de răniţi, unii în stare foarte gravă, ce 
vor deceda la spital, au salvat bunurile materiale din imobilele cuprinse de flăcări 
ş.a. "Nimeni n-a dormit în noaptea aceasta - consemnează reputatul scriitor şi 
ziarist - dar pe nici o faţă nu se vede descumpănirea ori grija încercărilor trecute 
sau a celor ce mai pot veni. Viaţa continuă victorioasă. Ceata de laşi ,care seamănă 
pierzania de pe aripi de metal, s-a ciocnit de hotărârea de oţel a timişorenilor, cari 
înfruntă cu seninătate orice primejdie. Bombardamentul criminal a putut provoca 
pagube dar n-a putut să ne înfrângă. Victoria este a noastră': Mai critic asupra 
modului în care autorităţile locale au rezolvat problemele, scriitorul Nicolae Ţirioi, 
va însera în articolul de fond al gazetei "Voinţa Banatului " Intitulat "Lecţia unui 
bombardament" din 2 iulie 1944. "Semnul războiului s-a abătut ca o aripă mare, 
numai simţită, a morţii, în noaptea de 16/17 iunie şi de atunci firea locuitorilor s-a 
schimbat mult şi grija a crescut mai mare în piepturile lor. În noaptea aceia spaima 
a coborât despărţindu-se de frumuseţe şi alarma s-a vestit disperată, tocmai când 
somnul aluneca mai adânc, în vis, poate către moarte': Criticând starea de spirit, 
acesta va sublinia: "La Timişoara se creiase o mentalitate extrem de primejdioasă 
pentru siguranţa şi apărarea vieţilor locuitorilor. Svonurile răutăciose şi naive 
pe care le-au răspândit elementele străine de simţirea românească au semănat 
în sufletul oamenilor convingerea nătângă că oraşul acesta va fi scutit de 
bombardament. De aici indolenţa vinovată şi lipsită de orice măsură de apărare. 
De aici şi spaima paralizantă de care au dat dovadă locuitorii din celelalte cartiere': 
Cu toate acestea, autorul subliniază că "populaţia Timişoarei s-a comportat cât 
se poate de brav. Pagubele materiale erau fatale dar putem spune că deşi s-a 

58. Voinţa Banatului, Tribuna demnităţii bănăţene, anul XXIV, nr. 27, din 2 iulie 1944, Timişoara, 
p. 2. 
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intervenit în cele mai multe locuri cu întârziere regretabilă s-au salvat mai mult 
decât era de închipuit la un bombardament cu atâta risipă de bombe incendiare. 
Lipsa de prevedere rămâne dar singura de învinuit. Oraşul în loc să se fi evacuat 
măcar copii din locurile mai expuse bombardamentului care era de prevăzut, a 
fost dimpotrivă aglomerat de populaţia cu refugiaţi"59• 

Un alt poet şi jurnalist, Constantin Miu -Lerca în articolul "A ars casa unui 
anglofil" îşi manifestă dezaprobarea faţă de locuitorii Timişoarei care au avut 
încredere în anglo-americani scriind: "Şi cine se poate bucura, mai ales când e vorba 
de prăpădul unui bombardament, când în miez de noapte ţipătul de înspăimântare 
al sirenelor anunţă infernul, şi când Timişoara, căci despre acest oraş este vorba, fu 
sortită urgisitului destin al Sodomei, deşi, ce vină să fi avut cartierele de muncitori 
căzute pradă flăcărilor aşa zişilor "liberatori " englezi? Printre altele, a ars şi casa 
unui anglofil. A ars cu toată averea lui doar zidurile au rămas, ca nişte indicatoare 
uriaşe ale realităţii, realitate pe care prietenul nostru anglofil, în devierea lui o 
neglijase, ba o şi luase adesea în deşert . . . .  Casa lui n-a fost obiectiv militar. Stă 
mut, iar gândul îl arde poate mai mistuitor decât focul bombelor. A trebuit să ardă 
Timişoara, ca să se trezească, să-şi revină şi să blesteme pe cei ce nu-i lăsaseră 
decât doar cămaşa în care reuşi să se salveze. Acestui nenorocit sutele de mii 
de morţi şi răniţi de pe front şi din centrele bombardate, sutele de mii de case 
dărâma te şi de sinistraţi ,nu reuşiseră să-i întoarcă rătăcirea. Acum s-a lecuit . . .  
Dar - încheie autorul - nu tuturor anglofililor noştri le-a ars casa şi avutul. Nu toţi 
s-au lecuit. Mai sunt unii care persistă în credinţe deşarte, bucurându-se chiar 
când Radio Londra sau Moscova anunţă un succes. E tragică inconştienţa lor!"60• 

După bombardament, conform instrucţiunilor M. St. M. nr. 23.000/1944, 
Comandamentul Apărării Civile Central a trimis la Timişoara un fotoreporter 
special care a realizat fotografii după toate imobilele, instalaţiile şi lucrările de artă 
distruse sau avariate de atacul aerian inamic. Acesta a fotografiat în Timişoara 
410 obiective lovite de bombe. Printre acestea se numără: Fabrica de Lanţuri, 
Moara Mare, Fabrica de Tutun, Clubul Hipic, Sanatoriul Parc, Banca Generală de 
Credit, Clubul Nautic Român, Institutul Notre Dame, Moara Prohasca, Biserica 
ortodoxă de pe str. Radu Rosetti, Şcoala de pe str. Războieni nr.2, Atelierele C.F.R, 
Gara Domniţa Elena, Fabrica de Chibrite, Fabrica de Spirt, I.E.T, Dispensarul 
T.B.C, hotelurile Metropol şi Doje, cinematograful Lyra, Banca de Credit Român, 
Societatea "Globus Transport S.A'; Fabrica de Tricotaje, numeroase locuinţe 
ş.a.6' 

Urmările bombardamentului vor fi analizate de Primăria Municipiului 
Timişoara, primar dr. Ioan Doboşan, în prezenţa prefectului g-l C-tin Deliceanu 
în care se vor stabili măsurile ce se impun pentru ajutorarea sinistraţilor şi 

59. Dacia, nr. 139, din 22 iunie 1944. 
60. D.J.T.A.N, fond Chestura Poliţiei Timişoara, d.357 /1944, f. 1-2. 
61. Ibidem, fond 69, d. 22/1944, f. 176. 
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asigurarea, în continuare a unei mai bune cooperări între toate componentele 
Apărării Pasive, în cazul unui nou bombardament aerian inamic62• 

Sub titlul "Obiectivele eroilor anglo-americani ai aerului" "Reportaj pe marginea 
unui bombardament" Nicolae Ivan, după ce arată că bombele inamicului aerian 
au lovit un cartier de români necăjiţi din Timişoara, ce locuiau pe strada Gării, va 
sublinia: "Nici cel mai profan în materie de bombardament aerian nu poate crede, 
în faţa acestor dovezi înscrise la sol, că miile de bombe incendiare au fost destinate 
terasamentului gării. Ele au fost aduse anume pentru a lovi în populaţie, în averea ei 
măruntă, adunată cu truda unei vieţi, pentru a o proletariza şi a o instiga împotriva 
ordinei de stat existente. În condiţiile din noaptea de vineri spre sâmbătă nu putea 
exista confuzie, eroare. Bombardierii anglo-saxoni au vrut cu tot dinadinsul să 
transforme într-o mare de flădri oraşul. Obiectivele militare propriu zise contau 
atât de puţin, că n-au adus nici o duzină din bombele explosive necesare atacării 
lor': Revin ca încheiere ,sublinia autorul, la atitudinea admirabilă a cetăţenilor 
timişoreni. Un confrate din Reich, a calificat-o de "fantastic de disciplinată': Omul 
are o oarecare competinţă, fiind de două ori sinistrat al bombardamentelor: odată 
la Berlin şi odată la Belgrad. Cetăţenii celui mai frumos oraş din ţară s-au arătat 
demni de oraşul lor"63• 

Va urma cel mai puternic bombardament aerian anglo-american asupra 
Timişoarei, cel din cursul zilei de 3 iulie. Pierderile de vieţi omeneşti fiind mari, la 
fel ca şi distrugerile provocate, cenzura militară a interzis publicare reportajelor 
despre acestea. Doar ziarul "Voinţa Banatului" (an XXIV, nr .28, din 9 iulie) 
înserează următoarea ştire: "Bucureşti 4. Comandamentul de Căpetenie al armatei 
române comunică cu ziua de 3 iulie: La Nistru inferior şi frontul Moldovei, 
numai activitate de luptă redusă. În noaptea de 2/3 iulie şi în cursul zilei de 3 
iulie puternice formaţiuni de avioane anglo-americane au bombardat Capitala şi 
oraşele Timişoara, Arad şi Giurgiu, provocând pagube şi multe victime în rândul 
populaţiei civile': 

Bombardamentul asupra Timişoarei s-a produs între orele 10.52 şi 13.45 în 
mai multe raiduri executate cu peste 250 de avioane de bombardament. Au fost 
lansate peste 5.000 de bombe explosive şi tot atâtea incendiare de mare capacitate 
şi putere de distrugere. Au fost înregistraţi oficial 90 morţi şi 162 răniţi grav. 
Au fost distruse 189 case şi localuri de instituţii şi alte 232 au fost grav avariate. 
Totalul pagubelor înregistrate de organele de resort judeţene se ridică la suma de 
1 .339.486.000 lei64• Atacuri au fost executate şi asupra localităţilor Chişoda, Sacoşu 
Turcesc, Bucovăţ, Sânmartin, Peciu Nou ş.a. fiind lovite cu bombe explosive şi 
incendiare locuinţe, chiar populaţia aflată pe câmp la muncile agricole, încendiate 
lanuri de cereale ş.a. 

62. Ibidem, f. 238. 
63. Ibidem. 
64. D.J.T.A.N, fond172,Curtea de Apel Timişoara,Comisiile pentru sinistraţi, d. 10/1944, f. 1-27. 
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Printre cei care care şi-au pierdut viaţa în bombardament s-au numărat: col. 
Victor Romcescu aflat în Palatul Terminus la biroul său, delegatul Ministerului 
de Război pentru primirea armamentului din Germania, sold. Şoavă Petru (Cp.3 
C.F.R), Dorner Mihai, Nicolaevici lustina, Schaffer Iosif, Marschetky Magdalena, 
Szanto Ecaterina, Korasch Gheorghe, sold.Mureşan Ioan (R.5 .), soţii Elisaveta 
şi Carol Iavorka găsiţi îngropaţi de suflul exploziei care le-a distrus locuinţa, în 
şanţul adăpost din curte, Nicolau Maria ucisă pe câmp în localitatea Tomnatic 
ş.a. Dintre cei grav răniţi enumerăm: sold. Andrei Constantin, Dumitru Ştefan, 
Sima Ioan şi Şerban Florea şi serg. maj.  Mârza Marin din Cp. l-a a.a, civilii Miţiga 
Grigore, Volcăneţ Sofia, Bâzgă Ioan, lacko Ioan, Habăr Matei, Hollengschwandner 
Gustav, Griind Leni ş.a.65• 

Deosebit de violent a fost bombardamentul asupra gări! Domniţa Elena 
(Gara de Nord n.n) peste care s-au aruncat mii de bombe explosive şi incendiare 
provocând numeroase victime şi importante pagube materiale. Au mai fost 
lovite: hotel "Metropol " (distrus complet), hotel "Doje" (parţial distrus), Palatul 
"Terminus •; Institutul Obstretic de Stat, Sanatoriul "Parc'; Centrul pentru ocrotirea 
copiilor şi Spitalul de Stat pentru copii, Cluburile sportive "Chinezul " şi "Banatul'; 
C.A.M.T, Asociaţia voluntară "Salvarea'; Băncile Bănăţene Unite, firmele "Menta'; 
"Matador'; "Balkan lmpex'; restaurantul "Bulevard'; sediul Camerei de Comerţ 
şi Industrie, restaurantul cafenea "Opera'; tipografia "Dacia Traiană'; fabrica 
de parchete, o grădiniţă de copii de pe str. Gemi nr. 12 ş.a. Martori oculari au 
declarat că numai asupra morii Prohasca din apropierea gării din Timişoara au 
fost aruncate 14 bombe explosive şi peste 100 incendiare, fiind parţial distrusă, 
înregistrându-se 4 morţi şi trei răniţi66• 

În ziua de 16 august 1944, comandantul subzonei Apărării Pasive Timiş
Torontal, g-1 Vasile Chitu felicită prin Ordinul de zi nr.2 personalul din subordine 
pentru activitatea eroică depusă cu ocazia bombardamentelor din 17 iunie şi 3 
iulie 1944. În document este înserat: "Având în vedere activitatea şi conduita 
exemplară a personalului care a activat în cadrul Apărării Pasive pentru localizarea 
şi stingerea incendiilor, înlăturarea dărâmăturilor, salvarea bunurilor, cartiruirea 
sinistraţilor, ajutorul medical şi stingerea bombelor neexplodate de pe urma 
bombardamentelor aeriene asupra Municipiului Timişoara din zilele de 17 iunie 
şi 3 iulie 1944 ORDON: Citarea prin Ordin de Zi a persoanelor mai jos notate care 
s-au distins în mod deosebit în cazurile arătate mai sus. Sunt nominalizaţi din circa 
l Apărare Pasivă 7 persoane,din Il ( 10), lll(7), IV(11)  şi V (23) . În mod deosebit 
este reliefat rolul lui Ghinea Corneliu, şef secţie M.O.N.T, de la Prefectura jud. 
Timiş-Torontal, Societatea de Telefoane prin Carabă Grigore, diriginte asistent, 
oficiantele Suduţiu Leopoldina, Pandiciu Margareta şi Tanasiu Elena iar de la 
Primăria municipiului Timişoara, şef serv. th. ing. Ciurean Vasile şi dr. Munteanu, 

65. Ibidem,f. 28-201. 

66. lbidem,d. 357/1944, f. 10- 1 1. 
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medic prirnar67• 
Raid urile aviaţiei anglo-americane asupra teritoriului judeţului Timiş-Torontal 

vor continua în noaptea de 30/31 iulie 1944, cu lansări de manifeste (CR/712), în 
4/5 august (RA/7 1 1) şi ultimul în 13 august 1944. 

În raportul nr. 2376 din 13 august 1944, notarul comunei Cenaclu Mare, Şeucan 
Aurel, va raporta prefectului judeţului Timiş -Torontal, printre altele: nÎn noaptea 
de 12/ 13 august a.c. între orele 22.45 şi 3 dimineaţa, au zburat deasupra comunei 
şi hotarului nostru mai multe avioane inamice venind din S-V ( Jugoslavia) . În 
dimineaţa zilei de azi, s-au găsit pe străzi, prin curţi şi pe câmp, panglici de hârtie, 
în lăţime de cea 1 cm şi lungime de cea 25 cm având o parte culoarea gri iar cealaltă 
din staniol, culoare argintie. Postul de jandarmi a luat măsuri pentru strângerea, 
îngroparea, respectiv, înaintarea câtorva bucăţi Prefecturii. Se presupu!le că ar fi 
de natură incendiară"68• 

În concluzie: în lunile iunie şi iulie 1944 asupra teritoriului judeţului Timiş
Torontal, al Timişoarei, în mod special, acţiunile aviaţiei de bombardament anglo
americane au fost cele mai puternice, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi mari 
pagube materiale. Acestea au urmărit intimidarea şi demoralizarea populaţiei 
civile, slăbirea moralului acesteia, crearea unui curent de răzvrătire şi o acţiune 
de masă in vederea ieşirii României din război. Atitudinea populaţiei Timişoarei 
a fost apreciată ca deosebit de disciplinată, în stare să treacă peste şocul produs 
de bombardamente. 

În loc de încheiere: la 1 1  ianuarie 1945, ziarul "Curierul Banatului" (anul XXVI, 
nr. 3) publică următoarea ştire:"Un grup de 45 ofiţeri şi soldaţi aviatori anglo
americani au venit din Jugoslavia şi Ungaria unde au aterizat forţat în drum de la 
Bucureşti la Foggia (Italia) la Timişoara unde au stat două zile. Printre aceştia s-au 
aflat: mr. Wells, canadian, Coats, englez, lt. Robert Scalon şi Leonard Wagner, 
americani� No comment ! 

67. Ibidem ,d. 22/1944. Foiţele respective de staniol aruncate din avion deveneau bruiaj pasiv 
pentru staţiile de radiolocaţie germane, îngreunând descoperirea şi combaterea aviaţiei anglo
americane, pe ecranele radiolocatoarelor apărând mii de ţinte aeriene false. Sub protecţia acestuia 
avioanele inamice puteau să evalueze în spaţiul aerian românesc fârâ a putea fi combătute. 
68. Aurel Pentelescu, Op.cit, pag. 176. Se consideră că unităţile anglo-americane participante 
la raidurile şi bombardamentele aeriene asupra teritoriului României au aparţinut Escadrelor 
aeriene 47,5 şi 304, care au acţionat în lunile aprilie-mai, la care s-au adăugat Escadrele de 
bombardament 55 (Liberator B-24 şi 49 Flying Fortress Bl7) dislocate pe bazele din sudul 
Italiei. 
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Fig. 1-2. !mobile din cartierul Ioselin afectate de bombardamentele anglo-americane 
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Fig. 3. !mobile din cartierul losefin afectate de bombardamentele anglo-americane 
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CONSIDERATII PRIVIND ROLUL CADRELOR DE • 

PARTID ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN 1946 
-ASPECTE LOCALE 

BOGDAN IVAŞCU 

Studiul de faţă îşi propune să arunce o lumină asupra modului în care a fost 
organizată campania electorală din 1946 de către Partidul Comunist Român la 
nivel local, strategiile electorale utilizate de acesta, modul în care acest partid 
concepea lupta politică şi competiţia electorală. Îndeosebi ni s-a părut interesant 
de cercetat rolul jucat de către elita locală de partid în organizarea alegerilor şi 
în propaganda electorală întreprinsă de PCR. Sursele noastre pentru această 
cercetare au fost în principal fondurile arhivelor judeţene ale PCR din judeţele 
Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, precum şi presa locală. 

Intervalul de timp cuprins între 1945 şi 194 7 reprezintă o perioadă dramatică din 
istoria României, marcând trecerea de la un regim democratic la unul de inspiraţie 
sovietică. Procesul a fost denumit în literatura de specialitate "sovietizare': În 
esenţă, este vorba de transformarea instituţiilor cele mai importante după modelul 
sovietic, creşterea influenţei Uniunii Sovietice şi a dependenţei acestor state faţă 
de URSS, concomitent cu rolul tot mai important al partidelor comuniste în 
gestionarea puterii, culminând cu ocuparea solitară a scenei politice la sfârşitul 
anului 1947 şi instaurarea regimului monolitic. 

Istoriografia marxistă nu conţine în discursul etalat conceptul de "sovietizare'; 
sau orice altceva asemănător. În viziunea acestor abordări, schimbările produse şi 
finalizate cu instalarea unor regimuri de tip sovietic reprezintă consecinţa logică 
a luptei de clasă şi a acţiunii forţelor profunde ale istoriei, conform legilor pe care 
marxism-leninismul pretindea că le-a descoperit. 

Lucrurile sunt prezentate mult mai nuanţat în ce priveşte istoriografia 
occidentală. Majoritatea specialiştilor convin asupra faptului că intrarea Europei 
centrale şi de Est în sfera de influenţă sovietică reprezintă consecinţele situaţiei 
geopolitice rezultate în urma operaţiunilor militare din cel de-al doilea război 
mondial. La factorul hotărâtor pe care l-a reprezentat influenţa Armatei Roşii se 
mai adaugă şi buna organizare a partidelor comuniste şi disponibilitatea acest9ra 
de a folosi fără ezitare mijloace neortodoxe în lupta pentru puterea politică. Există 
însă diferenţe de nuanţe de la un autor la altul în ce priveşte ponderea diverşilor 
factori care au jucat vreun rol în procesul de sovietizare şi etapele acestuia. 

Fran<;:ois Fejto apreciază situaţia de după război drept rezultat al atitudinii 
confuze a marilor Puteri vis-a-vis de viitorul Europei. URSS a ales să interpreteze 
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in manieră proprie tratatele de la Teheran, Potsdam şi Yalta, profitând de lipsa 
unui acord clar in ce priveşte soarta Europei şi stabilindu-şi o strategie elastică in 
relaţia cu aliaţii occidentali 1 • 

Zbigniew Brzezinski, un alt autor important care a tratat problema sovietizării, 
identifică trei grupe de state in funcţie de strategiile folosite de comunişti pentru 
a se impune. Pentru primul grup, care cuprinde Polonia, Bulgaria şi România, 
caracteristică ar fi consolidarea puterii cu masiv ajutor sovietic, iniţierea 
reformelor, nu totdeauna din considerente ideologice. Al doilea grup de state se 
caracterizează prin participarea activă a comuniştilor la reforme, ca modalitate 
de sporire a capitalului politic. Ungaria şi Cehoslovacia sunt incluse aici, procesul 
fiind oarecum caracteristic şi statelor din prima grupă. Cel de-al treilea grup 
are drept pa!"ticularităţi impunerea comuniştilor prin eforturi proprii, aportul 
redus sau inexistent al Armatei Roşii, revoluţie radical-totalitară. Aici am situa 
Yugoslavia şi Albania2• 

Printre modelele de analiză cele mai cunoscute se situează cel al lui Hugh
Seton Watson. Acesta stabileşte trei stagii ale procesului de sovietizare, in funcţie 
de relaţiile comuniştilor cu celelalte forţe politice şi de rolul jucat de aceştia în 
actul guvernării: coaliţie autentică, falsă coaliţie şi regim monolitic. 

In prima etapă, mai multe partide cu programe şi ideologii diferite se grupează 
pentru o scurtă perioadă pe baza unui program comun, care presupune epurarea 
fasciştilor, reforme sociale radicale, libertate politică, politică externă prietenoasă 
faţă de URSS şi aliaţii occidentali. Cenzura este relativ redusă, cu excepţia unui 
subiect: URSS. Controlul comuniştilor există totuşi asupra unor instituţii-cheie: 
serviciile secrete, statul major al Armatei, etc. Durata acestei etape diferă de la 
caz la caz: aproape inexistentă in cazul Poloniei, scurtă în ce priveşte România 
şi Bulgaria, fiind mai consistentă in cazul Ungariei (până in 1947). Cehoslovacia 
face direct saltul de la primul stagiu la al treilea, prin lovitura de stat din februarie 
1948. 

În a doua etapă, guvernele mai conţin non-comunişti, dar ei nu mai sunt aleşi 
de propriile partide, ci de comunişti (Romniceanu şi Haţieganu in cazul României). 
Partidele burgheze sunt împinse în opoziţie, intrunirile acestora împrăştiate de 
bătăuşi. Cenzura este exercitată nu doar de guvern, ci şi de sindicatele tipografice 
aflate sub control comunist, care refuză "spontan" să tipărească "calomnii': Şi 
acest stagiu are durate diferite, de la caz la caz. 

Regimul monolitic; ultima fază a sovietizării, se defineşte printr-un singur 
front, cu o singură ierarhie, disciplină centralizată şi o organizaţie unică. Are loc 
acum absorbţia social-democraţilor, orice opoziţie făţişă este suprimată, sunt 
arestaţi toţi liderii opoziţiei care n-au fugit. Yugoslavia şi Albania cunosc acest 

1. Franc;ois Fejto- Histoire des democraties populaires, 1952., Editions de Seuil, pp7·8, 31-32 
2. Zbigniew Brzezinski - The soviet block: unity and conflict, Cambridge, Massachusets, 1967, 
p.S 
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stagiu din 1945. Procesele lui Petkov şi Maniu, fuga lui Mikolajczyk în toamna lui 
1947, epurarea partidului Social-democrat maghiar în martie 1948, lovitura de 
stat de la Praga sunt reperele pentru celelalte ţărP. 

În procesul sovietizării României, anul 1946 ocupă un loc aparte, prin 
evenimentele şi evoluţiile care au loc acum. La sfârşitul anului 1945, avusese 
loc Conferinţa Naţională a PCR, care-I confirmase pe Gheorghiu-Dej drept 
secretar general şi lider al partidului şi care stabilise strategiile organizatorice ale 
Partidului pentru următoarea perioadă. Conferinţa semnalase grave probleme 
organizatorice, recunoscute de către conducerea PCR:" Prima mare lipsă a 
partidului nostru constă în aceea că influenţa sa politică întrece cu mult cadrele 
sale organizatorice. În acelaşi timp, creşterea ideologică şi politică a cadrelor 
noastre nu ţine pas cu creşterea partidului. Multă vreme partidul nostru a avut 
de suferit de pe urma sectarismului care a dominat politica noastră de atragere a 
noi membrii de partid. Astăzi multe organe de jos au trecut în extrema cealaltă, 
slăbind vigilenţa de clasă, care trebuia să garanteze partidului creşterea rândurilor 
sale cu elemente cinstite, devotate şi nepătate în trecutul lor"4• Accentul va fi pus 
în continuare pe creşterea accelerată a numărului de membrii şi în următorul 
an. De la 256863 de membri, câţi existau la Conferinţa Naţională din octombrie 
1945, in iunie 1946 PCR ajunsese la aproximativ 720000 de membrii, triplându-şi 
practic numărul susţinătorilor in doar o jumătate de an5• 

Evenimentul crucial al anului 1946 1-a reprezentat, în mod categoric, campania 
electorală şi alegerile parlamentare din noiembrie. Ea s-a deosebit în mod radical 
de campaniile electorale cunoscute de România până atunci. Scopul ei nu a fost 
doar câştigarea alegerilor, ci şi radiografie rea societăţii, identificarea principalelor 
nuclee de opoziţie. După modelul sovietic, ea servit şi drept oportunitate 
pentru mobilizarea şi educarea cetăţenilor, indoctrinarea şi testarea capacităţii 
organizatorice a elitei Partidului6• Pentru comunişti, campania electorală nu avea 
înţelesul clasic de "ansamblu de activităţi desfăşurate într-o anumită perioadă de 
timp în vederea realizării anumitor obiective politice"7• În concepţia leninistă, 
campania electorală şi lupta politică în general, nu este o confruntare de idei şi 
programe, ci o luptă pe viaţă şi pe moarte, în care adversarul trebuie zdrobit şi 
în care orice mijloace sunt permise. "În alegerile care vin, reacţiunea trebuie 
zdrobită definitiv'; anunţă cât se poate de clar Mujic Mihai, secretarul Regionalei 

3. Hugh-Seton Watson - The East European Revolution, London , Methuen & co LTD, 1955, pp. 
163-171 
4. Gheorghe Gheorghiu-Dej - Articole şi cuvântări, Editura PMR, 1951 p. 30 
5. Robert King - A history ofthe Romanian Comunist Party, p.63 
6. Virgiliu Ţârău - " Aspecte privind tehnica şi practica electorală a Blocului Partidelor 
Democrate în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1944-consideraţii preliminare" în Anul 
1 946-Scrisori şi alte texte, Fundaţia Academică Civică, 1997 passim 
7. Dicţionar Enciclopedic, A-C, voi 1, Editura Enciclepodică Bucureşti, 1993, p.306 
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Valea Jiului şi viitor deputat de Hunedoara din partea BPD 8• 
Presa, atât cea centrală, cât şi cea locală, îşi intensifică atacurile murdare la 

adresa opoziţiei, în special fiind vizată persoana lui Iuliu Maniu şi PNŢ, principalii 
oponenţi ai PCR, prin simpatia de care se bucurau în mediul rural. Atacurile 
contra opozanţilor se înscriu într-un tipar ce avea să devină standard în anii 
următori. De altfel, limbajul de lemn în care este atacat adversarul este în mod 
evident ilogic şi absurd. Calomniile sunt incredibile, toată lumea ştie că acuzaţiile 
sunt false şi partidul e şi el conştient de aceasta. Acest limbaj are însă rolul de a 
demonstra tuturor că autoritatea partidului e nelimitată şi arbitrară9• Este doar 
o nouă modalitate de exhibare a puterii proprii, în faţa unei societăţi ce trebuie 
adusă sub ascultare şi care învăţa încet- încet limbajul obedienţei. 

Campania electorală din 1946 are însă un rol hotărâtor şi în ceea ce priveşte 
procesul de selecţie al noii elite conducătoare. Activiştii Partidului au jucat un 
rol crucial în această campanie, care a reprezentat şi un bun prilej de testare a 
calităţilor de lider a celor din noua elită. Nu în ultimul rând, a reprezentat şi o 
şansă imensă de promovare pentru cei ce vizau o carieră în partid, secţiile de 
cadre locale întocmind în mod constant liste cu evidenţiaţi în acţiunile electorale, 
mulţi dintre aceştia reuşind să depăşească condiţia de simplu membru şi având 
deschisă calea spre o ascensiune în Partid. 

Aşa cum menţionam şi mai sus, una din sarcinile de bază ale corpului de 
activişti era informarea privind situaţia din teritoriu, vizând numărul votanţilor, 
atmosfera politică şi simpatiile acestora, compoziţia socială şi etnică a localităţilor, 
atitudinea autorităţilor locale faţă de BPD, nucleele de rezistenţă10• Corpul de 
elită al partidului executa această informare în paralel cu structurile oficiale ( 
jandarmerie, poliţie) sau le suplineau acolo unde acestea nu erau considerate încă 
de încredere. 

O astfel de muncă de cercetare a situaţiei politice de pe teren este plasată în 
sarcina conducerilor locale ale PCR încă din anul 1945. Într-o adresă a Regionalei 
Banat din 10 decembrie 1945, având menţiunea "secret, confidenţial, personal" 
adresată secretarului judeţean, se spun următoarele: "Tovarăşe secretar, pentru a 
cunoaşte forţele real democratice, precum şi forţele reacţionare duşmănoase din 
judeţul respectiv, veţi întreprinde prin organizaţia de partid, cât mai concentrat, 
fără a deconspira caracterul acestor informaţii pentru toţi membrii de partid (subl. 
ns.), pe baza instrucţiunilor alăturate, până la data de 25 decembrie 1945, de a 
întocmi tablouri separate pentru fiecare organizaţie în parte (inclusiv Partidul 
Comunist), cu toate întrebările respective, la care veţi răspunde exact, căutând a 
cunoaşte situaţia bine. 

8. Zori Noi, organ al Regionalei Văii Jiului, 20 august 1946 
9. Franr;:oise Thom - Limba de lemn, Bucureşti, Humanitas, 1993, p.l36 
10. Virgiliu Ţârău - Aspecte privind tehnica şi practica electorală a Blocului Partidelor Democrate 
în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1944-consideraţii preliminare" inAnul 1946-Scrisori 
şi alte texte, Fundaţia Academică Civică, 1997, pp 123-125 
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Aceste date ne ajută la întocmirea rapoartelor noastre politice, care din unele 
judeţe se trimit foarte superficiale şi scurte. 

Tovarăşii secretari de judeţene sunt personali răspunzători de întocmirea 
acestor situaţii până la data respectivă, precum şi de păstrarea strict secretă a 
acestor situaţii"1 1 •  

De remarcat este împărţirea clară a Partidului într-o elită conducătoare, 
însărcinată cu îndeplinirea operaţiunilor mai delicate, şi o mare masă a membrilor, 
ce nu trebuia pusă la curent cu aceste chestiuni. 

Chestionarul cuprindea trei subiecte principale. Prima rubrică era intitulată 

"caracteristica capilor de autorităţi" (prefect, primari, poliţie, jandarmerie, armată, 
biserică, şcoală, justiţie civilă, justiţie militară, alţi capi de autorităţi). Întrebările la 
care se cerea răspuns erau: "Cum îndeplinesc dispoziţiile guvernului?'; "Ce atitudine 
au faţă de armistiţiu şi Uniunea Sovietică?'; "Ce partid îi susţine?'; "Dacă populaţia 
e mulţumită de ei şi dacă au simpatie în mase?': Rubrica a doua era destinată 
partidelor şi organizaţiilor politice din judeţ (inclusiv comuniştii). Întrebările 
vizau programul lor politic şi clasele pe care se sprijină, situaţia organizatorică 
pe categorii sociale, naţionale, creşterea fiecărui partid pe respectivele categorii, 
nemulţumirile şi conflictele din interiorul acestor organizaţii, cum recrutau 
membrii, ce condiţii trebuia să îndeplinească candidatul, cum îndeplineau 
dispoziţiile guvernului Groza, cum se pregăteau pentru alegeri, ce acţiuni au făcut 
în ultima lună, efectul asupra populaţiei. Un chestionar similar era conţinut şi 
pentru organizaţii non-politice (culturale, sportive, de binefacere). Ultima rubrică 
intitulată "Concluzii" avea o singură întrebare: "Câte şi care mase sprijină guvernul 
Groza?"12• 

Terenul pentru alegeri a fost pregătit de proiectul legii electorale, care favoriza 
mult alianţa condusă de comunişti, Blocul Partidelor Democratice. Conceptul 
de "nedemni" era vag formulat astfel încât oricine era ostil comuniştilor putea 
fi încadrat în această categorie. Legea prevedea desfiinţarea Senatului, etichetat 
de presa comunistă drept instituţie reacţionară, iar una din rezultatele sale era 
verificarea rezultatelor alegerilor13• Având deja suficiente pârghii de control 
pentru a exercita presiuni, comuniştii le utilizează fără nici un fel de scrupule, aşa 
cum lasă foarte clar să se înţeleagă unele declaraţii: "Să ne obişnuim cu anumite 
metode. Noi, ca regim politic, abstingent de la partea economică, trebuie să ne 
consolidăm continuu. Era vorba aici de anumite avantaje care se acordă cuiva. 
Să vedem ce structură are societatea aceasta, cine sunt componenţii ei. Cercetaţi 
şi această latură. Cine nu este încadrat din punct de vedere politic, nu poate 
exista. Dacă noi înainte spuneam că cine nu munceşte nu mănâncă, astăzi noi 

11 .  Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale ( în continuare DJAN) Arad, Arhiva Comitetului 
Judeţean PCR, dosar 3/1945, f.245 
12. Ibidem, f.246 
13. Monitorul Oficial, 15 iulie 1946, nr.161 
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spunem: cine nu se încadrează în regimul democrat nu poate avea avantaje de la 
noi. Fireşte, când noi dăm ceva, avem dreptul să controlăm atitudinea politică şi 
aşezarea beneficiarului nu numai economic ci şi politic. Aceasta pentru că eu nu 
ştiu unde se sfârşeşte economicul şi unde începe politicul"14• 

Perioada imediat premergătoare alegerilor a dat semnalul pentru o intensificare 
bruscă a activităţii filialelor locale ale PCR şi mai ales a cadrelor de conducere. 
În data de 3 mai 1946, în şedinţa Biroului Judeţean Bihor se ia hotărârea ca 
din producţie să fie scoşi atâţia electori, câte sate are judeţul, cu cel puţin cinci 
săptămâni înainte de alegeri. Ei trebuia să urmeze şcoala de electori timp de o 
săptămână, iar patru săptămâni să stea permanent în teren. Fiecare primea 
un sat şi avea responsabilitatea politică a satului respectiv. Electorul urma să 
viziteze perso!!al pe fiecare locuitor al satului, făcând propagandă pentru BPD şi 
observând atitudinea respectivului 15• Într-o altă şedinţă extraordinară a judeţenei, 
responsabilul organizatoric Iosif Ţigan declara: "V-am convocat aici în şedinţă 
extraordinară pentru a putea vedea situaţia reală asupra funcţionării întregului 
aparat de stat acum în faţa alegerilor şi trebuie să cunoaştem terenul şi duşmanul 
ca alegerile să aibă rezultatul dorit"16• Lista "necorespunzătorilor" urma să fie 
alcătuită în toate plasele: preoţi, notari, jandarmi, primari, ingineri, învăţători, 
medici, etc. Este uşor de observat că erau vizate în primul rând structurile de 
rezistenţă ale societăţii, elitele, iar în mediul rural notabilităţile, cei care se bucurau 
de respect şi prestigiu în ochii ţăranilor. 

Raportul de activitate politică din luna iunie al judeţenei Arad pune pe primul 
loc mobilizarea membrilor în campania electorală. La rubrica "lipsuri şi greşeli" 

se arată că din cauza acestei mobilizări au fost lăsate pe planul al doilea sarcini 
curente ale judeţeneP7• 

Pregătirea alegerilor au avut aici şi repercusiuni asupra elitei comuniste locale. 
Are loc o puternică mişcare în structurile de conducere (birou şi comitet judeţean, 
birouri de plase şi sectoare), mulţi activişti fiind înlocuiţi, iar alţii promovaţi în 
locul lor. Schimbările s-au efectuat pentru că organele superioare (C.C., Regionala 
Banat) erau nemulţumite de activitatea cadrelor din conducerea organizaţiei de 
partid Arad. Este schimbat acum Drecin Mihai, responsabilul sectorului cadre 
al judeţenei, căruia i s-au adus "diferite acuzaţii" şi despre care se spune că "şi-a 
pierdut simpatia în mase': În total 10 activişti importanţi aparţinând elitei PCR 
locale sunt schimbaţi acum, deoarece partidul e nemulţumit de rezultatele muncii 
lor. Inclusiv secretarul politic Prudner Petru este înlocuit de Cuedan Petre. Din 
patru secretari de plasă schimbaţi (plasele Şiria, Săvârşin, Sântan şi Curtici), 3 

14. Arhivele Istorice Centrale, fond PCR, Stenograme, dosar 1/1946, f.27-28 apud. Constantin 
Hlihor - "Consideraţii privind evoluţia vieţii politice româneşti în anul 1946� îm Anu/ 1946 -
începutul sfârşitului , f.30 
15. DJAN Bihor, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, dosar 1/1945-1946, f.190 
16. Ibidem, f.220 
17. DJAN Arad, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, dosar 24/1946, f. 32, 36 
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sunt înlocuiţi pe motiv de incompetenţă, ineficacitate în înfăptuirea obiectivelor 
trasate sau urmărirea intereselor personale şi carierism18• Se dorea desigur o 
eficientizarea a activităţii nucleului de elită înaintea alegerilor, ca şi îmbunătăţirea 
imaginii pe care mulţi activişti în funcţii importante o lăsaseră. 

O reorganizare de substanţă a structurilor de partid în preajma alegerilor are 
loc şi în judeţul Cluj. În special sunt avute în vedere organizaţiile de partid din 
mediul rural, acolo unde se afla marea masă a alegătorilor, dar şi condiţiile cele 
mai dificile. Raportul pe luna septembrie a Regionalei Cluj enumeră principalele 
sarcini în campania electorală: întocmirea listelor electorale, a listelor nedemnilor, 
înfiinţarea caselor de alegători, a secţiilor de votare, mobilizarea maselor pentru 
revendicările locale, organizarea de întreceri în munca de Partid şi în producţie, 
popularizarea semnului electoral al BPD19• 

Mobilizarea filialei Cluj a fost impresionantă, obiectivul fiind un control total 
al procesului electoral - "la Cluj în mod special au fost scoşi din producţie 134 de 
tovarăşi; între care au fost împărţite străzile oraşului astfel ca nici o casă, nici o 
locuinţă n-a rămas necontrolată': În noiembrie se raporta că din cele 525 de străzi, 
în 424 au fost implantaţi responsabili de bază20• 

În luna septembrie, priorităţile erau întocmirea listei pretorilor "în vederea 
schimbării celor reacţionari"; întocmirea listei magistraţilor demni de încredere, 
pentru conducerea secţiilor de votare; întocmirea listei electorale. Astfel, în plasa 
Cluj se întocmise o listă cu patru primari, şase notari, un jandarm, trei învăţători, 
nouă preoţi ce urmau să fie schimbaţi. De asemenea, sunt menţionaţi "cooperatişti 
şi cârciumari reacţionari care urmează să fie înlăturaţi şi retraşi, brevetele sunt în 
număr de 14': În total, 5000 de oameni au fost trecuţi pe listele cu reacţionari în 
Cluj, se arată în document21• 

Campania electorală a reprezentat un prilej deosebit de afirmare pentru 
membrii ambiţioşi şi carierişti, ce-şi doreau saltul în elita locală a PCR. Nucleul 
dur al activiştilor salarizaţi a jucat un rol deosebit în campanie. Asupra zonei 
rurale s-au concentrat atât eforturile activiştilor permanenţi ai structurilor de 
conducere PCR, cât şi a celor scoşi din producţie special pentru această campanie 
(electorii) şi ai organizaţiilor de masă: "În sate avem acum 45 de activişti scoşi din 
producţie pe linie de partid, 24 de activişti ai Frontului Plugarilor şi 56 de electori 
afară de aceştia, deci în total 125 de activişti salarizaţi"22• Birourile de sector au 
fost lărgite cu câte 10-15 activişti scoşi din producţie în această perioadă23• În orice 
caz, aportul cadrelor partidului a fost cel care a contat cel mai mult - "Rezultatele 
cele mai bune le-am obţinut acolo unde am avut cadre locale ridicate . . .  Acolo unde 

18. Ibidem, f.(214-217) 
19. DJAN Cluj, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, Fond 2 dosar 2/1946, f.75 
20. Ibidem, f. 76, 91 
21. DJAN Cluj, , Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, fond 2 dosar 1/1946, f. 30-32 
22. Ibidem, f.36 
23. DJAN Cluj, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, fond 2, dosar 2/1946, f.91 
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n-am avut cadre locale, nici chiar electorii cei mai buni n-au reuşit să câştige în 
măsură suficientă încrederea şi astfel voturile ţăranilor"24• 

Activismul crescut al membrilor şi cadrelor în toamna lui 1946 este explicabil 
însă şi prin presiunile la care au fost supuşi. La sectorul 1 al oraşului Cluj, secretarul 
politic Vass Ioan a făcut cunoscut membrilor că doar aceia care vor depune o 
muncă susţinută în cadrul campaniei electorale pot rămâne mai departe în 
rândurile PartiduluF5• Era probabil o cacealma, în 1946 vremea epurărilor masive 
nu începuse încă, iar lipsa activismului în partid nu constituia în majoritatea 
cazurilor un motiv serios de excludere. Totuşi, se pare că ameninţarea a contat, 
deoarece interesul membrilor în a-şi demonstra angajamentul ar fi crescut în 
urma acestui anunţ. 

Teroarea contra adversarilor a fost modalitatea principală prin care comuniştii 
au acţionat în campania electorală. La Cluj, acest fapt este recunoscut direct de către 
documentele de Partid. Atunci când delegaţia română participantă la Conferin'a de 
la Paris a ajuns la Cluj, 1500 de ţărani au fost aduşi pentru întâmpinarea ei. Nimeni 
nu a îndrăznit să se manifeste în vreun fel contra guvernului şi a PCR: "Totuşi, deşi 
era întuneric, nu s-a strigat nici măcar o singură lozincă reacţionară la lozincile 
democratice strigate de cele câteva echipe ale noastre': Propaganda "reacţionară" 
era descrisă ca "şoptită, de la om la om şi prin desenarea ochiului"26• Opoziţia 
"a făcut încercări de a răspîndi manifeste la sate, de a-şi populariza semnul, dar 
aceste încercări au fost numaidecât sesizate şi combătu te în mod eficient': În luna 
noiembrie se arată că "am umplut totul cu soare şi la sate şi ochiul n-a apărut 
decât în cazuri excepţionale, fiind numaidecât şters şi înlocuit cu soare"27• 

Refuzul de a da curs mobilizării făcute de agitatori atrăgea imediat consecinţe 
- cei ce declinau convocarea efectuată de responsabilii de străzi erau automat 
trecuţi pe lista nedemnilor. Se cerea totuşi ca listele să fie făcute cu grijă, pentru 
a nu cuprinde "muncitorii induşi în eroare"28• Probabil excesul de zel al unor 
activişti a determinat conducerea partidului să facă această precizare. Uşurinţa 
şi arbitrariul cu care oamenii erau trecuţi pe lista "nedemnilor" era cu atât mai 
înspăimântătoare, cu cât această etichetă făcea pe cineva aproape sigur victimă a 
arestărilor şi epurărilor de mai târziu. "În unele locuri au fost înscrieri numai de 
formă, ca să fie nedemni"29, se arată într-un raport. Dorinţa de a se face remarcat 
depăşea la unii activişti orice scrupule morale. 

Valea Jiului şi judeţul Hunedoara se bucură de o atenţie specială din partea 
PCR, dat fiind numărul mare de muncitori. Cu ocazia deschiderii şcolii de 

24. DJAN Cluj, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, fond 2, dosar 1/1946, f. 47-48 
25. DJAN Cluj, , Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, fond 2, dosar 26/1946, f. 28 ; de asemenea 
a se vedea şi Ibidem, dosar 42/1946, f.l l  
26. DJAN Cluj, , Arhiva Comitetului Judeţean a l  PCR . .  fond 2, dosar 2/1946, f.33 
27. lbidem, f.38, 46 
28. DJAN Cluj, , Arhiva Comitetului Judeţean al PCR., fond 2, dosar 42/1946, f.ll  
29. DJAN Cluj, Arhiva Comitetului Judeţean al  PCR, fond 2,  dosar 2/1946, f.76 
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cadre din Petroşani, la data de 12 martie 1946, Alexandru Drăghici, prezent la 
eveniment, arată însemnătatea pe care o are pentru C. C Regionala Valea Jiului 
"pentru importanţa sa economică şi mediul proletar'; faptul că nu întâmplător 
a fost trimis aici unul din cei mai buni instructori ai C.C, Mihail Florescu. Rolul 
activiştilor şi al elitei de partid locale este subliniat din nou: "Acesta este ajutorul 
pe care C.C înţelege să-l dea Văii Jiului pentru ridicarea nivelului politic al acestui 
important segment care sunt activiştii noştri"30• Şcolile de cadre se înmulţesc 
în 1946 în judeţul Hunedoara, din nevoia de a avea activişti pentru campania 
electorală. 

După cum ştim astăzi, rezultatul alegerilor a fost falsificat de comunişti care 
au pretins că au obinut 84% din voturi. În realitate, se pare că PNŢ a obţinut 
probabil trei sferturi din sufragii. Cercetările !a nivel local arată o victorie destul 
de pronunţată PNŢ-ului, chiar dacă nu zdrobitoare31• Câştigarea alegerilor 
din noiembrie 1946 a însemnat o întărire decisivă a poziţiilor PCR, legitimată 
acum, chipurile, de "voinţa populară': La toate nivelurile, inclusiv pe plan local, 
partidul a desăvârşit ocuparea poziţiilor sale strategice care scăpaseră până 
atunci controlului său. În judeţeana Cluj, după alegeri se spune că legăturile 
cu administraţia locală s-au îmbunătăţit, "în fruntea judeţului avem un tovarăş 
hotârăt şi devotat Partidului': Tot acum este instalat un om de încredere ca director 
al Oficiului Economic, estimându-se că s-a reuşit astfel controlul economiei 
judeţului; cele mai bine organizate celule erau cele de la poliţie, justiţie şi poştă32• 
Victoria în alegeri marchează o etapă nouă în procesul de sovietizare a României 
şi consolidare a regimului comunist. PCR ocupă acum o poziţie dominantă 
în societatea românească de care se va folosi pentru a desăvârşi eliminarea 
adversarilor politici. O dată puterea sa politică legitimată, chiar dacă prin fals, 
nimic nu va mai sta în calea impunerii comuniştilor drept unică forţă politică. 
Alegerile din 1946 reprezintă un pas important în tranziţia de la stadiul al doilea, 
al "falsei coaliţii" la cel de regim monolitic. 

30. Zori Noi, Organ al Regionalei Văii Jiului, 12 martie 1945 
31 .  Virgiliu Ţârău - "Campania electorală şi rezultatul real al alegerilor din 19 noiembrie 1946 în 
judeţele Cluj, Someş şi Turda" în Studii de Istorie a Transilvaniei, editate de Sorin Mi tu şi Florin 
Gogâltan Cluj, Asociaţia istoricilor din Transilvania şi Banat, 1994, pp 204-212 
32. DJAN Cluj, Arhiva Comitetului Judeţean al PCR, fond 2, dosar 1/1946, f.Sl 
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THE 1946 ELECTORAL CAMPAIGN AND THE ROLE OF 
THE PARTY STAFF-LOCAL ASPECTS 

The year 1946 represented a crucial moment in Romania's sovietization 
process. Among other events, the electoral campaign and the november elections 
were by far the most important that year, as they greatly influenced the country's 
politica! evolution. The 1946 electoral campaign brought a great deal of novelty 
apart from the interwar period, in terms of electoral strategies and the amount 
of violence involved. For the Romanian Comunist Party (RCP), the electoral 
campaign represented not a limited period of time in which politica! programs 
were confronted, but a life and death struggle, in which the opponent had to be 
crushed 

The party staff (cadre) played an important role during the event, as their 
mission was not only the electoral propaganda, but also to identify the societies 
resistence structures towards the RCP, which later had to be removed. The 
electoral camapaign also caused important changes in the local party hierarchy , 
in an atempt to make the party structures more eficient for the elctoral strugles. 

The 1946 elections were won by embezzlement by the comunists, thus 
decisively strengthening their positions at central and local level. 
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REVOLUTIA CA DISCURS. ' 

LOZINCI ŞI MANIFESTE ANTICOMUNISTE 
TIMIŞOARA - DECEMBRIE 1989 

FLORIN ARON PĂDUREAN 

"Am încercat atunci să-i determin să strigăm 
în aşa fel, încât sunetele sa fie ample, mobilizatoare. 

Adică nu: Libertate! ci Li- ber- ta- te! Li- ber- ta- te!"1 

Catalogarea unei mişcări sociale sub eticheta de revoluţie aparţine, în mod 
legitim, posterităţii, sau cel puţin, unui viitor capabil să îşi calculeze corect 
identitatea, raportat la realităţile anterioare. Entuziasmul anumitora permite însă 
adesea mitizarea aproape imediată a unei insurecţii şi validarea ei ca revoluţie. 
Forţa unei asemenea forme de insurgenţă, sacralizată cu ajutorul unei retorici 
specifice, stă principial în capacitatea ei de a se autodefini ca mişcare. Ea trebuie 
să fie declarativă şi declamativă, eficienţa sa rezidă in discursul pe care aceasta şi-1 
construieşte, expus în primul rând în faţa participanţilor/ susţinătorilor, şi apoi a 
opozanţilor. 

O mişcare insurecţională mobilizează prin cuvânt, dar apelul la discurs nu 
apare in medias res, ci înaintea acţiunilor propriu-zise; cuvântul premerge şi 
generează starea conflictuală şi nu invers. Există relatări cum că la Timişoara, în 
iarna anului 1987, pe zidul clădirii Consiliului Judeţean, fusese scris .. Jos regele 
foamei si întunericului': Tot în aceeaşi perioadă, a fost înscenat un happening în 
Piaţa Libertăţii. Actorul? Chiar statuia lui Decebal, căreia i-a fost legată de gât o 
pâine neagră, tare, şi un afiş retoric: "Decebal pe vremea ta, pâinea tot aşa era?"2• 
Sunt cunoscute şi alte lozinci de dinainte de 1989, "Jos Ceauşescu!'; .,Ceauşescu 
dictator!'; "Ceauşescu - duşman al poporului!"3, care, la fel ca şi celelalte, sunt 
anonime (autorii au preferat, fireşte, să rămână necunoscuţi, oricât de mult a 
încercat Securitatea să le confere "celebritate"), sunt localizate în zone publice, 
pentru ca mesajul lor să fie vazut de cât mai mulţi, şi sunt pasi ve (mesajul e scris 
dar nu e scandat, nu este rostit, cel puţin nu cu voce tare). Între aceste lozinci 
prerevoluţionare şi cele din Decembrie 1989 nu există o diferenţă în ceea ce 
priveşte conţinutul ideatic. Diferenţierea apare în modul în care acel conţinut 
este construit şi susţinut. Lozincile din timpul revoluţiei nu se mai scriu doar pe 
ziduri, ci mai ales pe placarde. Ele sunt active şi asumate (sunt purtate şi scanda te 
fără reţineri), sunt multiplicate (ele nu mai sunt recepţionate prin caracterul lor 

1. Titus Suciu, Reportaj cu sufletul /a gură, Timişoara, 1990, p. 209 
2. Ibidem, p.55 
3. Ibidem, p. 6 
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particular si izolat, ci prin ecoul general pe care îl provoacă). 
Lozincile au, în acelaşi timp, un caracter mobilizator şi revendicativ. Între 

cele două există o relaţie de intercondiţionare. Lozincile mobilizează pretinzând 
drepturi generale, dar totodată solicitarea făcută poporului de a se alătura 
revoluţionarilor este la urma urmei o revendicare. Aceste caracteristici pot fi 
receptate in mod clar, sau sunt subînţelese. 

Am precizat că lozincile îşi asumă, în primul rând, un rol mobilizator. 
Revoluţia se materializează în jurul unui nucleu de oameni, activ, dar restrâns. 
Aceştia solicită voluntari, "cheamă la luptă'; pentru a forma un cordon protectiv 
în jurul lor şi apoi pentru a da amploare mişcării. De aceea, de multe ori, apelul la 
populaţie e explicit si direct: " Studenţi, veniţi cu noi! "4, "Români, veniţi cu noi! 
"5, "Deşteaptă-te române! "6, "Acum ori niciodată! "7, "Nu vă fie frică, Ceauşes!:u 
pică! "8, "Azi în Timişoara, mâine în toată ţara! "9, "Cât mai răbdaţi pe vampirul 
din Carpaţi (Scorniceşti)"10• Pentru un plus de încredere, se recurge la obsecraţii: 
"Există Dumnezeu!': Formula va fi reluată şi cu trimitere la judecata divină, dar şi 
pentru a sublinia caracterul providenţial al mişcării. 

Esenţial este, de asemenea, caracterul revendicativ al lozincilor. Manifestanţii 
au obligaţia de a face cunoscute, în mod clar şi repetat, obiectivele pe care le 
urmăresc şi direcţia în care acţionează. Sunt defulate nevoi şi dorinţe generale 
care se cer a fi satisfăcute. La început, acestea sunt modeste şi sunt de factură 
socială cele mai multe: "Vrem pâine!"1 1, "Vrem apă caldă!"12, "Vrem căldură!"13, 
"Vrem mâncare la copii!"14, "Nu vrem gloanţe, vrem pâine!"15• Adresabilitate: 
autorităţile, cărora încă li se recunoaşte competenţa (sau cel puţin e lăsată 
impresia că aşa este) . Brusc, alături de acestea apar revendicări politico-civile, 
puternic radicalizate, care pretind instituirea unei noi ordini de stat: "Libertate, 
Libertate"16, "Jos tirania!"17, "Jos Ceauşescu!"18, "Jos tiranul!"19, "Jos ucigaşul! "20, 

4. Ibidem, p. 90 
5. Ibidem, p. 209 
6. Ibidem, p. 209, p. 202 
7. Ibidem, p. 261, foto jos 
8. Ibidem, p. 209 
9. România Liberă, 23 decembrie 1989, p. 2, Articolul lui Ion Medoia 
10. Titus Suciu, op. cit., p. 262, foto sus 
11. Ibidem, p. 32, p. 78, p. 81, p. 209 
12. Ibidem, p. 81 
13. Ibidem, p. 209 
14. Ibidem, p. 90 
15. Ibidem, p. 202 
16. România Liberă, 23 decembrie 1989, p. 2, Articolul lui Ion Medoia 
17. /bidem 
18. Titus Suciu, op. cit. p. 32, p. 57, p. 78, p. 154, p. 209 
19. /bidem, p. 78, p. 209, p. 126 
20. Ibidem, p. 126 
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"Jos comunismul! "2\ "Vrem alegeri libere! "22• S-a scandat chiar şi "Gorbaciov! 
"23, cu trimitere la politica de destindere pe care acesta o promova în Uniunea 
Sovietică. De mare efect este imaginea unui participant care şi-a prins în faţă 
un cearşaf pe care a scris "Libertate!'; "Democraţie!'; iar pe spate un altul cu 
un imperativ "Jos ucigaşilor!" şi un desen al unei bărzi însângerate24• Sau iată 
mărturia unei economiste care a asistat la evenimentele din Timişoara: "Scandau 
lozinci care ne-au făcut să ne privim cu teamă, cu emoţie, cu speranţă: Libertate! 
Vrem pâine! Şi mai ales: Jos Ceauşescu! Jos tiranul!"25• În mentalul colectiv a 
explodat deja convingerea că ameliorarea situaţiei e incompatibilă cu menţinerea 
vechiului regim. Apariţia acestor lozinci are ca efect conştientizarea unanimă a 
faptului că mişcarea a căpatat gravitate, nemaifiind doar o simplă manifestaţie. 
Concomitent sunt desfăşurate acte de vandalism (sunt sparte vitrine, sunt 
incendiate magazine, sunt distruse simboluri ale regimului). Incepe demonizarea 
progresivă a dictatorului. Ceauşescu devine laitmotivul discursului revoluţionar, 
de acum el este este principalul reper nominal al acestuia (acoliţilor săi nu li se 
pronunţă numele, ei sunt denunţaţi generic, "ucigaşi'; "criminali"; nici măcar la 
numele consoartei sale nu s-au făcut prea multe referinţe directe. Interesantă este 
o relatare despre un grup de oameni care după ce au scandat îndelung "Jos cu 
Ceauşescu!" au continuat, precizând: "Şi cu ea! Şi cu ea! "26 • Important de reţinut 
pentru această idee este şi "Ceauşescu şi soţia, ne-au furat copilăria!"27, care a 
debordat în ziua de 19 decembrie) . Numele său este însoţit sau substituit adesea 
de apelative dure, menite să-i augmenteze imaginea odioasă, malefică: "ucigaş'; 
"criminal� "tiran'; "vampir'; "viperă'; "şobolan" ş.a. 

Lozinca e recepţionată ca un şlagăr. Ea trebuie sa molipsească, să "prindă" 

la public (cei care produc şi aduc placarde, cei care dau tonul, sunt observaţi, 
din interior, cu atenţie şi respect; ei sunt portdrapelele revoluţieF8). De aceea, 
lozincilor li se imprimă adesea un caracter mucalit, anecdotic: "Jos Papucarul!"29 
sau "Ceauşescu, fii boier, fă şi tu ca Honecker"30 (dictatorul est-german Erich 
Honecker fusese demis in ·primăvara aceluiaşi an. Locul său a fost luat de Egon 
Krenz. Schimbarea, cerută de mii de oameni ieşiţi în stradă, a fost totuşi lipsită de 
violenţă). Şi mai adesea, pentru a stimula receptivitatea participanţilor, ele sunt 
puse pe versuri, în multe cazuri cu o metrică destul de riguroasă (heptasilabe 
si octosilabe în general). Indiferent dacă sunt epigramatice sau nu, subtilitatea 

21. Ibidem, p. 209 
22. Ibidem, p. 57 
23. Ibidem, p. 20 
24. 1bidem, p. 203 
25. Ibidem, p. 78 
26. Ibidem, p. 81 
27. Ibidem, p.  209 
28. 1bidem, p. 203 
29. 1bidem, p. 203 
30. Ibidem, p. 206 
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lor nu poate fi negată: "Vrem saloane de Crăciun, nu conducător nebun!"31, 
"Ceauşescu criminal, a fugit la Teheran!"32• Prozodia e completă. "Poezioarele" 
sunt rostite ritmat, cu intonaţie, sunt "recitate" cu putere şi fervoare şi sunt reluate 
la nesfârşit. 

Mesajul lozincilor se schimbă în clipa în care masele se întâlnesc cu forţele 
armate. Scandările făcute acum sunt concepute ca nişte formule magice care, pe 
de o parte, trebuie să protejeze manifestanţii: "Noi sîntem poporul, voi pe cine 
apăraţi? "33, "Şi voi sînteţi români!"3\ "Nu trageţi soldaţi, că aveţi si voi copii şi 
fraţi!"35, "Nu trageţi în părinţii voştri!"36, "Militari, să nu uitaţi, că aveţi copii şi 
fraţi!"37, "Şi voi aveţi copii!"38, "Fără violenţă!"39, iar pe de altă parte să transforme 
trupele de intervenţie într-o forţă prorevoluţionară: "Armata e cu noi!"40• Se 
marşează pe sloganuri percutante, care să sensibilizeze militarii, inculcându-le 
ideea sau amintindu-le faptul că aparţin aceleiaşi comunităţi umane şi aceleiaşi 
naţiuni. 

Dar conflictul între cele două părţi nu întârzie. După ce în zilele anterioare 
fuseseră efectuate doar arestări, în seara zilei de 17 decembrie, trupele de ordine 
recurg la represiuni brutale, deschizând focul asupra manifestanţilor. Rezultă 
un număr de victime care accelerează şi amplifică procesul de demonizare a 
dictatorului. Apar lozinci care nu mai cer doar abdicarea, ci pedepsirea celor 
răspunzători. Discursul este elaborat acum în jurul datoriei pe care o au cei rămaşi 
faţă de cei căzuţi. Poporul vrea răzbunare: "Ceauşescu vinovat, pentru morţii din 
Banat!"4t, "Moarte criminalului!"42, "Criminal din Scorniceşti, pentru morţi ai 
să plăteşti!"43, "Nu plecăm acasă, morţii nu ne lasă!"44, "Să fie judecat, aicea în 
Banat!"45• 

Pe măsură ce mişcarea se consumă, iar efectele imediate ale acesteia sunt 
peremptorii -armata a trecut de partea poporului (ce impact are, de exemplu, 
imaginea unui tanc pe care a fost lipită o placardă, "Jos tiranul"), Ceauşescu a fost 
înlăturat de la putere - conţinutul lozincilor se modifică din nou. Le este atribuită 
acum o formă conclusivă si festivă. Se strigă: "Ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai 

31. Ibidem, p. 209 
32. Ibidem, p. 209 
33. Ibidem, p. 68, p. 79, p. 209 
34. Ibidem, p. 77 
35. Ibidem, p. 80 
36. Ibidem, p. 109 
37. Ibidem, p. 112 
38. Ibidem, p. 109 
39. Ibidem, p. 90, p. 209 
40. Ibidem, p. 68, p. 79, p. 90, p. 109, p. 209 
41. România Liberă, 23 decembrie 1989, p. 2, Articolul lui Ion Medoia 
42. litus Suciu, op. cit., p. 200 
43. Ibidem, p. 209 
44. Ibidem, p. 206 
45. Ibidem, p. 209 
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e!"46, "Ceauşescu, el, tiranul, a fugit ca şobolanul!"47, "Am învins!'; "Sîntem liberi!': 
Discursul îşi pierde structura revendicativ-mobilizatoare şi se transformă într
unul pur ceremonial. 

Reluăm acum o parte din lozincile menţionate anterior si le prezentăm pe 
zile, aşa cum le grupează şi Titus Liviu în cartea "Reportaj cu sufletul la gură'; 
precizând în plus şi principalele evenimente ce au avut loc. Astfel, pe data de 16 
decembrie, mulţimea adunată în faţa casei pastorului Tokes scandează primele 
lozinci anticomuniste, manifestanţii dispersându-se în diferite zone ale oraşului 
pentru a propaga mişcarea. S-a strigat: "Vrem pâine!'; "Vrem căldură!'; "Deşteaptă
te, române!'; "Jos Ceauşescu!'; "Jos tiranul!'; "Armata e cu noi!'; "Noi sîntem 
poporul, voi pe cine apăraraţi?'; "Români,veniţi cu noi!'; "Studenţi,veniţi cu noi!'; 
"Vrem saloane de crăciun, nu conducător nebun!': Pâna a doua zi, au fost arestate 
930 de persoane. 

Pe 17 decembrie, mulţimea se adună din nou în centrul oraşului. Se scandează 
unele din lozincile din ajun, la care se adaugă: "Fără violenţă!'; "Azi în Timişoara, 
mâine în toată ţara!'; "Şi voi aveţi copii!': Se trag primele gloanţe. Acţiunea se 
soldează cu morţi şi răniţi. 

18 decembrie. "Jos cu criminalul!'; "Ceauşescu criminal, a fugit la Teheran!'; 
"Criminal din Scorniceşti, pentru morţi ai să plăteşti!'; "Să nu uitaţi soldaţi, c-aveţi 
copii şi fraţi'; "Jos comunismul!': Are loc masacrul de pe treptele catedralei. 

19 decembrie. Alături de cele precedente, se scandează: "Ceauşescu şi 
soţia, ne-au furat copilăria!'; "Jos comunismul!': Intră în grevă muncitorii de la 
Întreprinderea ELBA. 

20 decembrie. Aceleaşi, în plus: "Nu vă fie frică, Ceauşescu pică!'; "Nu plecăm 
acasă, morţii nu ne lasă'; "Să fie judecat, aicea în Banat!'; "Există Dumnezeu!': 
Muncitorii din Timişoara intră în grevă. 

21 decembrie. Sunt continuate aceleaşi scandări. 
22 decembrie. La orele prânzului, soţii Ceauşescu fug cu un elicopter. Regimul 

a căzut. Se scandează celebrele 0/e-uri. 
Considerăm că este posibilă şi o cronologie a lozincilor care să ţină cont 

în primul rând de modul in care MESAJUL lor se recompune in funcţie de un 
EVENIMENT iniţial. Este vorba de un progres al discursului revoluţionar 
care dezvoltă anumite etape, observabile la nivelul conţinutului şi aspectului 
formulărilor verbale şi scrise. Aceste etape sau stadii ale revoluţiei rostite pot fi şi 
sunt reluate pe parcurs, concomitent cu cele în desfăşurare, însă nu pot fi, în mod 
normal, inversate. Apariţia unei noi faze nu o scoate obligatoriu din curs pe cea 
anterioară. 

Prima etapă ar putea fi clasificată ca una revendicativă. Acţiunile sunt încă 
timide, mişcarea nu a căpătat gravitate. Manifestanţii cer îmbunătăţirea condiţiei 
sociale. Solicitările lor sunt exigibile, dar nu sunt radicale (nu cer modificarea 

46. Ibidem, p. 209 
47. /bidem, p. 209 
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statu-quo-ului). Autorităţile încearcă să stabilească negocieri, fac promisiuni. 
Urmează etapa revoluţionară. Manifestanţii cer schimbarea conducătorului 

şi a sistemului, recurg la acte de vandalism. Autorităţile mobilizează trupe de 
represiune. 

A treia etapă este una defensivă. Manifestanţii se întâlnesc cu cordoanele 
de militari. Apelează acum la acele formule cu o nuanţă incantatorie menite sa 
transforme soldaţii în eroi pozitivi. 

Deschiderea focului şi apariţia primelor victime conduce la o nouă etapă, 
cea vindicativă. Poporul invocă justiţia, cere ca cei vinovaţi sa fie judecaţi si 
condamnaţi pentru crimele comise. Dictatorul devine subiectul unui linsaj 
imaginar si simbolic. Se cere chiar aducerea lui în oraş. 

A cincea etapa şi ultima este una festivă. Dictatorul a fugit, vechiul guvernământ 
s-a prăbuşit. Este sărbătorită victoria. Lozincile devin ovaţii. 

Manifestaţia de la Timişoara, transformată ulterior într-o mişcare revoluţionară, 
s-a fundamentat pe un transfer de formă canalizat din direcţia mitingurilor şi 
defilărilor proceauşiste din perioada anterioară. Acele manifestaţii aveau însă o 
natură esenţial diferită. Erau organizate de autorităţi, discursul lor era conceput, 
orchestrat şi apoi urmărit de "sus': lozincile nefiind altceva decăt nişte apologeze 
făţişe. În decembrie 1989, acest tip de discurs a suferit o răsturnare cu 180 de 
grade. El s-a produs spontan, a fost elaborat de oamenii ieşiţi în stradă şi a fost 
contestatar, destabilizator şi incoercibil. El nu a mai exprimat fabricaţiile impuse 
de partid, ci chiar dorinţele reale ale populaţiei. 
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ARHITECTURA VERNACULARĂ ŞI CEA CULTĂ DIN 
TIMIŞOARA ŞI ARAD 1700-1918 

GABRIEL SZEKELY 

În anii 1700, după cucerirea austriacă, reconstrucţia a fost realizată conform 
unui plan exact întocmit de către autorităţile habsburgice. În special în cazul 
Timişoarei, s-au respectat planuri urbanistice foarte exacte întocmite de inginerii 
austrieci. Clădirile erau şi ele proiectate de aceeaşi ingineri. Existau proiecte 
pentru clădiri publice şi pentru locuinţe. În cazul satelor din Banat, s-au folosit 
în momentul colonizării proiecte tip, aplicabile în diferite situaţii. În acest fel, 
în primul moment, aproape toate clădirile, fie ele publice, private, ateliere sau 
adăposturi pentru animale, erau proiectate după norme asemănătoare de către 
aceeaşi arhitecţi, ingineri şi tehniceni. Numai pentru elita societăţii exista 
posibilitatea de a-şi construi casele aşa cum doreau. Posibilităţile materiale reduse 
ale celei mai mari părţi a populaţiei de colonişti din secolul al XVIII-lea, a facut 
ca investiţiile particulare să se reducă de obicei la clădiri de mici dimensiuni şi 
fără valoare arhitecturală. În mediul rural şi la periferia oraşelor au apărut în 
mod spontan variante populare ale barocului, numite de obicei "baroc ţărănesc': 
Elementele decorative erau folosite mult mai liber decât în cazul arhitecturii culte 
şi erau de multe ori executate rudimentar. 

Odată cu dezvoltarea economică din secolul al XIX-lea, se produc schimbări 
majore în societate. Burghezia devine conştientă de rolul ei în societate şi 
preia iniţiativa în toate domeniile vieţii publice. Deşi exista un control ferm al 
activităţilor de construire din partea autorităţilor, posibilităţile cetăţenilor de 
a-şi alege planul dorit pentru casă sau stilul faţadei sunt mult mai mari decât 
în perioada anterioară. Odată cu liberalismul anilor 1860, cresc posibilităţile 
materiale ale burgheziei şi se permite mai uşor folosirea diferitelor stiluri istorice 
pentru a decora faţadele. Obligaţiile de a respecta fronturile continue ale faţadelor 
şi decoraţiile de tip neorenaştere sau neobaroc sunt valabile şi în cazul clădirilor 
parter, indiferent dacă acestea sunt la periferie sau în zona centrală. 

În aceste condiţii, meşterii care realizau şi executau aproape toate planurile 
de clădiri din epocă, creează în oraşele Europei Centrale un fel de arhitectură 
vernaculară, care circulă din localitate în localitate şi prezintă mici variaţii de 
la o clădire la alta. Excepţie reprezentau doar unele clădiri publice, sau clădiri 
private construite cu bani foarte mulţi, în cazul cărora erau chemaţi arhitecţi din 
Viena sau Budapesta pentru a întocmi planurile. Pentru a păstra unitatea oraşului, 
şi pentru a fi în acord cu prevederile comisiilor orăşeneşti de înfrumuseţare 
urbană, meşterii foloseau aproape exclusiv elemente copiate din arhitectura 
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cultă. Modelele cel mai des folosite sunt clădirile publice reprezentative, realizate 
după proiectele unor arhitecţi vienezi din epocă. Se foloseau, de asemenea, 
cataloage cu modele, iar cei care îşi permiteau acest lucru mergeau în excursii în 
Italia pentru a studia stilurile istorice. Meşterii locali s-au conformat cerinţelor 
autorităţilor, dar în acelaşi timp prin munca lor au creat şi modele, care după 
aceea puteau deveni exemple pentru clădirile viitoare. În lipsa unor proiectanţi 
locali cu studii superioare, întreaga producţie arhitecturală de secol XIX avea un 
oarecare caracter provincial şi vernacular. Cunoştinţele se transmiteau la fel ca şi 
în cazul tuturor celorlalte meserii, organizate în bresle. Această tradiţie s-a păstrat 
parţial până după cel de al doilea război mondial. Chiar atunci când, după 1880, 
au venit în Timişoara şi Arad primii arhitecţi cu diplomă, aceştia se ocupau doar 
de clădirile mai importante, marea masă a clădirilor fiind proiectate tot de către 
meşteri constructori. 

Locuinţele obişnuite de secol XIX respectă tipologia clădirilor proiectate de 
inginerii austrieci în secolul al XVIII-lea. Camerele nu sunt decomandate şi sunt 
orientate spre stradă, în timp ce spaţiile anexă sunt orientate spre curte sau spre 
cursivă la etaj. Spaţiul interior al curţii, cu cursive, este o caracteristică a locuirii 
urbane central europene de secol XIX. Acest spaţiu este delimitat de cel exterior 
prin volumul masiv al corpului principal de clădire orientat spre stradă. În casele 
de raport există locuinţe cu un standard diferit, ceea ce face ca reprezentanţi 
ai diferitelor clase sociale să locuiască în aceleaşi clădiri. Sub influenţa locuirii 
urbane nobiliare vieneze "adelspalais" spaţiile de reprezentare sunt importante în 
arhitectura locuinţelor. Holurile mari de intrare şi sufrageriile ocupă o mare parte 
a apartamentelor. În clădirile în care locuiesc reprezentanţi ai păturilor medii 
sau superioare există scări şi intrări separate pentru servitori. Modul de viaţă din 
acea vreme dicta în mare parte conceperea apartamentelor. Tradiţia şi regulile 
impuneau o locuire compactă, cu fronturi continue la stradă. O parte dintre clădiri 
au la parter magazine sau mici ateliere, existenţa acestora fiind reglementată de 
autorităţi în funcţie de zonă. 

In primii ani ai secolului XX apare noul curent -secessionul. Acesta este folosit 
pentru prima dată la Timişoara pe faţadele clădirilor de mari dimensiuni proiectate 
de arhitecţi cu studii. Aceştia, cât şi beneficiarii lor, sunt receptivi la schimbările 
care au loc în viaţa artistică din occident. Nu după mult timp, apar şi variantele 
mai modeste ale stilului, realizate de meşteri locali pentru locuitorii mai săraci 
ai oraşului. În cazul Aradului se pare că evoluţia Art Nouveau-ului s-a produs 
într-un mod diferit. Aici clădirile secession de mari dimensiuni erau mai puţine la 
număr. Încă înaintea apariţiei acestora, stilul nou a fost folosit de meşteri locali pe 
faţadele unor case modeste. Alături de secession, locuitorii de la periferia oraşelor 
mai folosesc în continuare şi eclectismul, dar există şi încercări de a combina cele 
două stiluri. Acest lucru se poate observa şi în creaţia arhitectului Szekely Laszlo 
din Timişoara, a cărui faţade includ numeroase elemente eclectice, deşi concepţia 
de ansamblu este în acord cu timpul său. În acest caz, modernismul demersului 
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său se materializează mai mult prin renunţarea la anumite canoane, decât prin 
schimbarea elementelor decorative tradiţionale. Acelaşi lucru se poate observa şi 
pe numeroase faţade ale unor clădiri mai modeste ale vremii respective, proiectate 
de meşteri constructori. Decoraţiile tradiţionale clasicizante sunt folosite în 
continuare, dar în combinaţii mult mai libere. Eclectismul şi Art Nouveau-ul sunt 
utilizate simultan în toate cartierele şi străzile din Timişoara sau Arad, indiferent 
de statutul social al locuitorilor. 

Datorită faptului că secessionul a existat în Timişoara şi Arad doar între anii 
1900 şi 1914, influenţa sa asupra clădirilor mai modeste nu a fost atât de puternică 
ca cea a eclectismului. Dacă eclectismul a devenit o adevărată artă "a maselor� 
fiind folosită în cazul tuturor clădirilor, secessionul a rămas un stil al elitelor, care 
a pătruns în Banat prin arhitectura cultă. Deşi există clădiri modeste realizate 
de meşteri în stil secession, ele sunt de obicei izolate, şi nu formează ansambluri 
uni tare. 

După primul război mondial, când elitele nu au mai utilizat secessionul 
pentru decorarea propriilor clădiri, acesta dispare şi din limbajul artistic folosit 
de meşterii constructori din Timişoara şi din Arad. Noul stil care pătrunde 
după 1918, cel neoromânesc, apare tot pe filiera arhitecturii culte. Acest stil este 
promovat în mod conştient de către stat, cel mai bun exemplu în acest sens fiind 
clădirile proiectate la Timişoara în anii 1920 de către Marcu. Elita românească a 
vremii din Timişoara preia de asemenea noul stil pentru a decora vilele care se 
construiesc în această perioadă. Cele mai frumoase clădiri particulare decorate 
în stil neoromânesc se găsesc la Timişoara pe bulevardul Loga. La fel ca şi mai 
înainte, secessionul, neoromânescul rămâne un stil al elitelor care nu influenţează 
în nici un fel arhitectura clădirilor mai modeste care se construiesc în număr 
mare în perioada interbelică. Spre deosebire de Timişoara, la Bucureşti, unde 
stilul neoromânesc avea deja tradiţie în anii 1920, acesta a reuşit să influnţeze 
arhitectura vernaculară a mahalalelor. 

Dacă arhitectura interbelică oficială din Timişoara şi Arad promovează iniţial 
stilul neoromânesc, iar mai târziu sub influenţa Italiei Fasciste neoclasicismul, 
arhitectura din cartierele mai modeste se caracterizează printr-un amalgam 
specific de eclectism şi modernism. Planurile caselor interbelice adoptă în mare 
măsură ideile moderniste referitoare la decomandarea camerelor, la înălţimea 
mai mică a etajelor faţă de perioadele anterioare, la relaţia dintre clădire şi spaţiul 
public, însă faţadele sunt în continuare decorate cu elemente eclectice. Meşterii 
constructori şi clienţii lor au adoptat din modernism atât cât părea necesar în mod 
raţional pentru a locui în condiţii mai bune, dar nu vroiau să renunţe la tradiţia 
locului. De altfel, chiar şi în cazul clădirilor realizate de către arhitecţi diplomaţi, 
clădirile în stil pur modernist sunt foarte puţine la Timişoara şi la Arad. Folosirea 
şarpantelor tradiţionale şi a frontoanelor deasupra intrărilor reprezintă un bun 
exemplu în acest sens. Dacă înaintea anilor 1920, eclectismul avea ca sursă de 
inspiraţie arhitectura cultă, la care se raportau clădirile mai modeste, după 1920 
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eclectismul persistă sub forma unei arte vernaculare, care nu mai are tangenţă cu 
arhitectura elitelor. Modernismul pur este greu acceptabil în perioada interbelică, 
într-un oraş cu o tradiţie central europeană veche deja de două sute de ani. Se 
simte dorinţa beneficiarilor, cât şi a proiectanţilor din anii 1920-1930, de a integra 
proiectele lor în ţesutul urban existent. Coerenţa cu care s-au dezvoltat oraşele 
Europei Centrale în perioada de după 1700, permite greu implementarea unui 
curent care doreşte eliminarea totală a tradiţiei şi distrugerea oraşului tradiţional 
prin ruperea omogenităţii fronturilor stradale. În aceste condiţii, rezultatul este 
un compromis între spiritul modernist şi tradiţie. În condiţiile izolării culturale 
faţă de Europa Ceantrală şi a dispariţiei mişcării secession, proiectanţii de diferite 
categorii caută răspunsuri pentru găsirea unei soluţii echilibrate şi reprezentative. 
Rezultatul este o pluralitate de stiluri fără precedent. Practic pe toate străzile noi 
ale Timişoarei se găsesc acum clădiri în stil neoromânesc, clădiri moderniste, cât 
şi clădiri cu decoraţii eclectice. Funcţionalismul, care devine în această perioadă o 
regulă generală a proiectării, este mascat în spatele unor faţade de diferite tipuri, 
în funcţie de alegerea beneficiarului sau a proiectantului. Noile străzi  interbelice 
din Timişoara sau Arad au, de obicei, o atmosferă plăcută. Ansamblurile sugerează 
echilibru, pragmatism, şi chiar o oarecare bunăstare. În această perioadă, pentru 
prima dată după două sute de ani, iniţiativa trece din partea aristocraţiei şi a marii 
burghezii spre pătura mijlocie a populaţiei, aflată în plină afirmare. Eliminarea 
din sfera economicului a marii burghezii şi aristocraţii habsburgice, care domina 
în jurul anilor 1900 investiţiile imobiliare din Timişoara, face posibilă ridicarea 
unei noi pături care preia iniţiativa. Este caracteristic faptul că de acum înainte 
majoritatea clădirilor sunt concepute pentru uzul beneficiarului şi nu pentru 
închiriere. Odată cu dispariţia Imperiului, se renunţă la marile proiecte imobiliare 
antebelice, care promovau construirea palatelor de raport decora te în stil secession. 
În schimb, mica burghezie are posibilitatea să cumpere terenurile din zonele 
centrale, unde până acum nu avea acces, şi să construiască vile. După părerea 
urbanistului Deznai Victor, ceea ce se petrecea în zona centrală a Timişoarei în 
anii 1920-30 era "speculă cu terenuri"1• El condamnă farâmiţarea parcelelor şi 
renunţarea la planurile urbanistice antebelice, care prevedeau construirea în zona 
centrală a unor clădiri de raport tradiţionale, cu curte interioară. 

Arnold Hauser descrie faptul, că pentru prima dată în perioada renaşterii se 
poate face o diferenţiere clară între arta promovată de diferitele pături sociale2• 
El afirmă că dacă arta cultă are întotdeauna scopuri culturale înalte şi idealuri 
artistice, arta populară sau spontană este total lipsită de aceste valenţe. Principala 
caracteristică a unei arte vernaculare sau populare este faptul că nu cunoaştem 
creatorii, sau dacă îi cunoaştem, ei nu îşi pun amprenta în mod hotărâtor 

1. Deznai Victor, ed. Hunyadi, Timişoara 1929 
2. Hauser Arnold, "A muveszet filozofiaja" în original ,,Philosophie der kunstgeschichte'; 
Budapesta, ed. Gondolat 1963, pag. 232. 
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asupra creaţiei lor. Artistul popular îşi exprimă ideile doar în mică măsură în 
comparaţie cu artistul "cult'; care doreşte să exprime prin toate mijloacele propria 
personalitate. Masele de oameni care sunt beneficiarii unei arte vernaculare nu au 
idealuri artistice, asemenea persoanelor culte. Pentru ei contează mai mult ideea 
de tradiţie. Ea persistă mai mult în aceste medii decât în cazul păturilor superioare 
culte ale societăţii. Oamenii simpli au un cult specific pentru tradiţie. Artistul este 
considerat meşteşugar, iar arta lui este destinată vânzării, la fel ca oricare alt produs 
manufacturier. Pentru oamenii simpli, este importantă cultura comună a grupului 
din care fac parte, şi a cărei reguli meşterul trebuie să le urmeze cu exactitate. 
Atitudinea generală a colectivităţii locale primează în faţa gusturilor personale 
ale artistului sau beneficiarului. Populaţia mai puţin cultă a oraşelor preia, de 
asemenea, o parte din arta cultă pe care o întâlneşte, dar schimbările sunt mult 
mai lente decât în cazul artei adevărate. Există totuşi influenţe reciproce între arta 
cultă şi cea vernaculară. Este, de asemenea, adevărat faptul că toţi artiştii urmează 
curente, indiferent de şcolile pe care le-au absolvit. În unele situaţii, oamenii lipsiţi 
de cultură atribuie o mai mare importanţă fenomenului artistic decât cei din 
păturile superioare ale societăţii. "Poporul nu caută în mod conştient să creeze 
o artă proprie, clar diferenţiată de restul populaţiei. Artă populară conştientă nu 
există:'3 

Hauser descrie modul cum oamenii din popor din Europa Centrală încearcă 
să preia limbajul cult în cazul cântecelor populare pe care le interpretează. Un 
astfel de fenomen se petrece în Europa Centrală în primele decenii ale secolului 
XX, când arhitecţii încearcă să folosească limbajul arhitecturii populare, în cadrul 
curentelor secession sau neoromânesc, în timp ce meşterii de la periferia oraşelor 
copiază arhitectura eclectică şi o transformă într-o adevărată artă vernaculară. 
Aceasta reprezintă o ciudată contradicţie între arta cultă şi cea spontană, rezultată 
în urma schimbărilor produse în societăţile europene la sfârşitul secolului XIX şi la 
începutul secolului XX. O altă explicaţie în acest sens poate reprezenta obişnuitul 
decalaj care există între arta cultă şi cea populară. Se consideră, de obicei, că 
decalajul dintre cele două manifestări artistice este de obicei de câţiva zeci de ani, 
sau chiar de un secol. "Arta elitelor, devenind populară, dobândeşte un caracter 
rustic, îşi pierde nu numai actualitatea istorică, dar şi valoarea estetică. Motivele 
sale devin banale, mijloacele artistice neîndemânatice, şi de multe ori ia naştere 
o adevărată parodie a artei originare. Poporul nu atribuie valoare artei folosind 
estetica. Arta aceasta este considerată "artă" doar de către cei culţi. Poporul nu 
este conştient de faptul că produce ceva ce este înafara nevoilor sale obişnuite 
şi a modului de viaţă obişnuit. Poporul nu cunoaşte nici ideea că arta ar putea 
reprezenta un scop în sine, şi nu ştie să diferenţieze valorile artistice adevărate de 
alte creaţii. Culegătorii de folclor ştiu din experienţă că ţăranii au în repertoriul 
lor atât cântece tradiţionale, cât şi şlagăre ale momentului, şi de multe ori nu ştiu 

3. Hauser Arnold, op. cit., pag. 242. 
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să le diferenţieze calitativ:'4 
Dacă în arta populară adevărată apar totuşi valori în mod spontan, acest 

fenomen se produce mult mai greu la periferia oraşelor, unde influenţa culturii 
urbane este foarte puternică. Aici nu putem vobi despre o artă originală, ci despre 
o subcultură. Receptarea şi preluarea artei culte nu se petrece la întâmplare, ci 
urmează nişte reguli specifice, care trădează specificul gustului unei anumite 
populaţii. Teoria receptării artei studia în mod tradiţional numai aspectul negativ 
al problemei, deşi există şi aspecte pozitive legate de acest fenomen. 

În arhitectura cultă, ideea de a prelua motivele populare provine în spaţiul 
european în preajma anului 1900 din opoziţia artiştilor faţă de curentele 
existente. Arta populară este privită ca o cale de reinnoire şi revitalizare artistică. 
Art Nouveau-ul s-a împletit în numeroase ţări cu tendinţe de a crea o artă 
naţională. Acest lucru s-a petrecut şi în Ungaria sau în România, dar nu este un 
aspect caracteristic al secessionului vienez. În Timişoara şi Arad, secessionul 
care a ajuns în această regiune pe filieră vieneză nu are un caracter naţional, fiind 
preferate compoziţiile geometrice abstracte şi cele florale. Însă acolo unde au 
lucrat arhitecţi din Budapesta, sau care au aderat la şcoala lui Lechner Odon, se 
simte influenţa arhitecturii populare maghiare. În Timişoara, există două clădiri 
cu decoraţii în caracter popular maghiar: biserica piariştilor, proiectată de Szekely 
Laszlo şi o clădire de bancă proiectată de arhitecţii budapestani Komor şi Jakab. 
Aceştia au construit frumoase clădiri secession cu caracter popular în Târgu 
Mureş - primăria şi palatul cultural, cât şi clădirea cu spaţii comerciale la parter 
"Vulturul negru" din Oradea5• În aceste două oraşe din urmă se simte cu multă 
putere influenţe curentului lui Lechner. Motivele folosite nu provin neapărat din 
arhitectură, ci din întreaga gamă de decoraţii folosite în arta populară maghiară. 
Populaţia din Timişoara, unde doar o mică parte a locuitorilor erau de etnie 
maghiară, a preferat variantei maghiare a secessionului, modelele vieneze. 

Descoperirea artei populare a avut loc aproximativ în aceeaşi perioadă în 
ţările din centrul şi estul Europei. Se studia poezia, muzica, pictura şi arhitectura 
tradiţională a satelor pentru a găsi sursele unei arte naţionale proprii. În Timişoara 
după 1918 arhitectura în stil neoromânesc a avut o influenţă mai mare decât cea în 
stil maghiar în perioada anterioară. Clădirile lui Duiliu Marcu comandate de stat 
marchează şi astăzi parţial centrul oraşului, iar burghezia a construit vile în stil 
neoromânesc. Elemente ale acestui stil au persistat în Timişoara până în 1945. 

Este foarte greu de trasat limita dintre arhitectura eclectică cultă din Timişoara 
şi cea creată spontan de meşterii locali. Încă din secolul al XIX-lea, se răspândesc 
decoraţiile specifice stilului în rândul constructorilor, aşa cum s-a întâmplat mai 
devreme cu stilul baroc, în special în mediul rural. Un anumit caracter provincial 

4. Hauser Arnold, op. cit., pag. 244. 
5. Vezi Constantin Paul, "Arta 1 900 în România': ed. Meridiane, Bucureşti, 1972. 
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al arhitecturii din Bana� poate reprezenta o explicaţie în acest sens. Hauser 
observă o înstrăinare accentuată a artei culte de popor în secolul XX. ,.Această 
artă parcă ar exista începând cu perioada romantică numai pentru artişti, publicul 
nefiind luat în considerare nici măcar aparent:'7 Originile acestui fenomen trebuie 
căutate în perioada romantică, când imaginea despre creator şi opera sa de artă 
se schimbă radical. 
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THE VERNACULAR AND CULTIC ACHITECTURE 
IN TIMISOARA AND ARAD 1700- 1918 

Summary 

Immediately after the year 1718, when the Austrians conquered the region of 
Banat, the town and the villages of the region were rebuilt following the plans of 
the Austrian engineers and technicians. The plans for the houses, churches, office 
buildings, were ali designed in accordance with the will of the authorities. In time 
this way of control of the new developments by the state diminished, and society 
of the towns of Banat region had the opportunity to build according to their will. 
This thing became true especially in the XIX1h Century, when the local bourgeoisie 
gained power. In this period the baroque style which was characteristic for the 
XVIII1h century was replaced by eclectisism. In this period the great majority of 
buildings where designed by local craftsman associated in guilds. Architect or 
engineers where asked to come to these towns only in special cases, or if the 

6. Bleyer Gheorghe, ,,Mică monografie a oraşului Timişoara': manuscris - aflat la 
Muzeul Banatului Timişoara. 
7. Hauser Arnold, op. cit., pag. 277. 
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buildings where very important. This process created a kind of vernacular art 
which continued it's existence till 1945. Around the year 1900 a new style, the 
Art Nouveau appeared in Central Europe. This style was promoted especially by 
architects who carne from Budapest or Vienna, but there were local architects and 
craftsman too who adopted the new artistic movement. In the outskirts artisans 
continued to use eclectic decorations. Art Nouveau did not influence too much 
vernacular art, nor did the Neoromanesc orientation which appeared after 1918 
in the first moment as an official art, imposed by the authorities. In the interwar 
period the state abandoned Neoromanesc style and promoted a style inspired by 
the fascist architecture of Italy. Meanwhile the middle classes used a multitude 
of styles for their villas (eclectic, modern, neoromanesc), but the lower classes 
perpetuated their usual eclectic architecture. 

Around the year 1900 folk art influenced in an interesting way the national 
styles of Art Nouveau and Neoromanesc, while the lower classes created in Central 
Europe their own style derived from cultured art. Modernism never became an 
official style before 1945. 
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EXERCITIU DE IMAGINATIE -
, , 

ARHITECTURĂ ART NOUVEAU ÎN PIAŢA PLEVNEI 
TIMIŞOARA 

IZA OANĂ 

"Imaginaţi-vă o lume în care fiecare aspect al vieţii a trecut printr-o 
transformare completă. Imaginaţi-vă o situaţie în care toate aşteptările voastre 
asupra modului obişnuit de a face lucrurile, locurile în care trăiţi, hainele pe care 
le purtaţi, mâncarea pe care o mâncaţi, categoriile de oameni pe care îi întâlniţi 
în general, zeul căruia vă închinaţi şi ritmul în care se întâmplă lucrurile încep 
să se schimbe. Imaginaţi-vă cum v-aţi simţi când realizaţi că modul în care vă 
trăiţi viaţa e complet diferit de modul în care au trăit-o părinţii voştri şi absolut 
irecognoscibil din perspectiva existenţei bunicilor voştri. Imaginaţi-vă teama care 
vă cuprinde la gândul că aceste schimbări asupra lumii în care trăiţi nu sunt un 
fenomen temporar, ci sunt permanente şi că schimbarea nu s-a produs printr-o 
tranziţie lentă, ci printr-o situaţie în care absolut totul - obiceiuri, mod de viaţă, 
mediul înconjurător - rămâne într-un permanent flux. Imaginaţi-vă ciudatul 
amestec de frică şi excitare care va curge inevitabil prin voi şi cum vă va schimba 
acesta imaginea pe care o aveţi despre lume şi despre locul vostru în ea"1• 

Art Nouveau a apărut într-o asemenea lume. A fost un stil născut din 
transformarea completă a societăţii prim modernizare şi care s-a răspândit în 
numai câteva decenii în întreaga Europă şi în cele două Americi sub denumiri 
variate. 

Curentul Art Nouveau apare ca o reacţie, pe de o parte, împotriva eclectismului 

1. Paul Greenhalgh, The Essence of Art Nouveau, Harry N. Abrams, INC, Publishers, New-York, 
2000, p. 7. "Imagine a world in which virtually every aspect of life has undergone, in a single 
life-span, a complete physical transfornation. Imagine a situation in which virtually everything 
you have come to expect as the normal way of doing things, the places you live in, the clothes 
you wear, the food you eat, the types of people you generally meet, the god you worship and 
the pace at which things happen, begins to change. Imagine how you would feei as it began to 
dawn on you that the way you lived your life had become completely different from the way your 
parents lived theirs, and absolutely unrecognizable from the existence of your grandparents. 
Imagine the apprehension you might feei at the thought that these changes to your world were 
not a temporary phenomenon, but were permanent, and that this permanent change was not to 
do with a transition to another, stable world, but to a situation in which everything - customs, 
habits, lifestyles, the material environment - remained in flux, in a purgatorial state of never 
leaving and never arriving. Imagine the odd mixture of fear and excitement that would inevitably 
flow through you, and how this would change your wiew of the world and your place in it': 
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istoricist al arhitecturii şi al artei decorative de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar, 
pe de altă parte, împotriva tendinţei de uniformizare şi sărăcie formală a obiectelor 
în producţia industrială de larg consum. 

Datorită faptului că porneşte concomitent în Franţa, Anglia, Germania, Belgia, 
apoi Austria, Spania, Portugalia, extinzându-se şi în Polonia, România, Ungaria, 
Iugoslavia, Rusia, în ţările baltice şi scandinave, formele şi structurile ce apar în 
diferitele sale manifestări nu aparţin unui mod unic de expresie. 

După modelul Vienei, municipalitatea Timişoarei îşi propune, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, să înceapă defortificarea 
(demantelarea zidurilor vechii Cetăţi) şi să realizeze un amplu program de 
sistematizare care urma să lege centrul oraşului de suburbiile sale. Majoritatea 
edificiilor ridicate în această perioadă se înscriu în acel stil nou, "modern'; eliberat 
complet de orice formă de eclectism, care apăruse în Europa în jurul anului 1885 
- Art Nouveau. Reprezentanţii acestuia îşi permit să pună alături frumosul şi 
utilul, iar astfel, componenta socială capătă un loc central în viziunea lor asupra 
lumii. 

Şcoala Art Nouveau din Banat a suferit mai ales influenţe de factură vieneză 
şi budapestană şi a parcurs două perioade stilistice distincte2• Prima, curbilinie 
şi florală, cuprinsă aproximativ între anii 1900-1908, mai apropiată de stilul lui 
Lechner Odon, în care predomină linia sinuoasă, ondulatorie, cu un pronunţat 
caracter organicist preluat din repertoriul ornamenticii vegetale si având de cele 
mai multe ori un substrat erotic. Cea de-a doua, perioada geometrică, dezvoltată 
între anii 1909-1914, cere foloseşte linia şi ornamentul ca factori ordonatori ce 
au scopul de a sublinia elementele constructive ale operei, este caracterizată de 
construirea unor clădiri monumentale, după modelul Vienei. 

Complexul Art Nouveau din Piaţa Plevnei Timişoara cuprinde trei imobile de 
locuit şi anume: Casa cu păuni (la nr. 4), casa pereche a casei cu păuni (la nr.7) 
şi casa situată la numărul 5, poziţionată vis-a-vis de celebra casă cu păuni. Toate 
aceste construcţii au fost ridicate de către arhitectul Martin Gemeinhardt între 
anii 1900-1908. 

Din punct de vedere stilistic, ansamblul se înscrie în perioada florală a stilului 
Art Nouveau, toate aceste clădiri prezentând o bogată decoraţie compusă dintr-o 
îmbinare armonioasă între motive de factură vegetală ( ghirlande de flori, 
frunze de viţă) şi elemente zoomorfe (reliefuri ce înfăţişează păuni sau bufniţe). 
Ultimul dintre imobilele menţionate mai sus, prezintă şi două basoreliefuri 
antropomorfe. 

Considerăm că acest ansamblu este unul dintre cele mai reprezentative pentru 
perioada florală a stilului Art Nouveau din Banat pe motiv că modul în care sunt 

2. Ileana Pintilie Teleagă, Viena, Budapesta şi Timişoara - raportul dintre periferie şi centru 
în anii "întemeierii" - premisă a răspândirii "Stilului 1900", în AnB, ARTĂ, Seria nouă, vol.Il, 
Timişoara, 1997, p.37 
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decorate aceste imobile ilustrează fuziunea ornamentului cu forma (principiu 
stilistic fundamental al stilului Art Nouveau în opinia lui Paul Constantin3). In 
fapt, ornamentul îşi păstrează poziţia dominantă pe întreaga perioadă "florală" 

a curentului (cea. 1875-1900) şi chiar dacă în perioada "geometrică" (cea. 
1900-1914) rolul său se diminuează, el nu îşi pierde totuşi însemnătatea. Mai 
mult, ornamentul Art Nouveau nu e doar unul aplicat, ci e implicat, adică domină 
întreaga structură formală a obiectului. 

Nici unul dintre cele imobile nu impresionează prin dimensiuni, doar casa 
de la nr.S având două nivele. Conceperea lor tinde spre forme închise, perfect 
circumscrise, ca şi spre integritatea suprafeţelor. Formele ornamentale sunt 
uşoare, alungite în mod elegant, guvernate de o lege compoziţională asimetrică. 

Structura casei cu păuni este următoarea: demisol, parter + un etaj. Deasupra 
intrării se înalţă ceea ce pare a fi un arbore (sau poate viţă de vie), al cărui trunchi 
traversează vertical etajul superior, pentru a-şi întinde apoi elegant crengile, pe 
orizontală, de-a lungul întregii părţi centrale a clădirii, formând astfel un fel de 
friză vegetală sub cornişa ornamentată cu denticuli. În părţile laterale, tot sub 
cornişă, acestei frize îi corespund medalioanele cu bufniţe, înconjurate de motive 
vegetale şi florale. 

Ferestrele de la etajul superior sunt încununate doar de simple frontoane 
triungiulare (în părţile laterale ale imobilului) sau orizontale (în centrul clăririi). 
În schimb, deasupra ferestrelor de la parter, încadrate în timpane în formă de 
mâner de coş, ne bucură ochii reliefuri ce înfăţişează păuni, reprezentaţi singuri, 
sau în perechi de câte doi şi înconjuraţi de elaborate ornamente vegetale ce îşi 
întind vrejurile în linii şerpuitoare. Reliefurile sunt plate, fine, iar distribuirea 
lor simetrică conferă o notă de eleganţă întregului imobil. Demisolul e sobru, 
proiectat astfel pentru a contrasta cu restul clădirii, singura sa decoraţie fiind 
ghirlandele din careurile dreptunghiulare de deasupra micilor ferestre. 

Proiectul casei pereche a "Casei cu păuni" variază elementele unui repertoriu 
stilistic identic\ diferenţa dintre cele două imobile constând doar în faptul că la 
casa pereche Gemeinhardt alternează suprafeţele tencuite cu unele decorate cu 
cărămidă aparentă. În folosirea acestui tip de decoraţie Gemeinhardt s-a inspirat, 
cel mai probabil, din edificiile ridicate de arhitectul Li pot Baumhorn în Timişoara, 
precum Şcoala Superioară de Stat de Fete (actualul Liceu pedagogic) de pe 
Strada Loga. O particularitate a stilului acestuia din urmă o constituie folosirea 
cărămizilor aparente "klinker': de culoare gălbuie. Gemeinhardt foloseşte acest 
tip de cărămidă pentru a crea contraste între parter şi partea superioară a clădirii, 
atât prin culoare cât şi prin textura materialelor folosite. 

Şi această clădire prezintă, la nivelul superior, reliefuri cu păuni, însă trataţi 

3. Paul Constantin, Arta 1 900 în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p.25 
4. Ileana Pintilie Teleagă, Elemente introductive în arhitectura Secession din Timişoara, in Studii 
şi comunicări Il, Arad, 1994, p.93 
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într-un mod cu totul diferit faţă de cei care decorează casa cu păuni. De această 
dată îi vedem reprezentaţi din faţă, cu coada deschisă, desprinşi puternic 
de suprafaţa tencuită, în toată măreţia lor şi încadraţi în timpane de formă 
semicirculară. De asemenea, decoraţia vegetală care îi încadrează, este tratată şi 
ea într-o manieră stilizată, liniile acesteia fiind mai puţin sinuoase decât cele ce 
formează ornamentaţia vegetală a casei cu păuni. 

Imobilul de la nr. 5, este cel mai mare din întreg ansamblul (demisol+P+2E). 
Datorită faptului că este construit pe colţul a două străzi perpendiculare, e compus 
din trei corpuri de clădire. Două sunt de plan rectangular, iar cea mediană, care 
le leagă, e de plan semicircular. Aceasta din urmă prezintă la etajele 1 şi 2 două 
balcoane din fier forjat, ce par să lege strâns cele două aripi laterale. Introducerea 
balcoanelor din fier forjat, alături de jocul decorativ al ferestrelor de diferite 
forme (semicirculare, rectangulare sau cu colţurile rotunjite), are rolul de a ritma 
faţada şi de a îndemna ochiul privitorului să alunece jucăuş de-a lungul întregului 
edificiu. 

Pe faţadele laterale, ferestrele ultimului nivel sunt înconjurate de ancadramente 
semicirculare, asemănătoare cu cele de la clădirea Băncii de Scont din Piaţa Unirii 
şi dovedesc influenţa stilului Lechner asupra şcolii secession din Banat. Parterul, 
în partea centrală a imobilului, e retras faţă de etajul sprijinit pe şiruri de console 
robuste şi decorat cu rustica (bosaj), contrastând cu partea superioară a clădirii 
care e doar tencuită. 

Interesante sunt cele două reliefuri mici de pe faţada dinspre "Casa cu păuni" 
la intersecţia primului etaj cu cel de-al doilea: cel din stânga înfăţişează o fată 
ce cântă la vioară, iar cel din partea dreaptă o fată ce culege flori. Modul de 
concepere al acestora, precum şi fineţea execuţiei induc posibilitatea ca ele să fi 
fost concepute de acelaşi artist care a executat reliefurile de pe Casa cu păuni. 

Din păcate, la ora actuală, starea acestor clădiri impresionante nu este una 
dintre cele mai bune. Trecerea anilor şi-a pus greu amprenta pe acest complex 
unic în Timişoara şi, deşi volumele lor armonioase şi decoraţia ondulatorie şi 
sinouasă încă încântă ochii privitorilor, trebuie să fim conştienţi că ansamblul 
unitar de arhitectură Art Nouveau din Piaţa Plevnei se degradează tot mai tare pe 
zi ce trece. 
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Fig. 1 - Casa cu păuni, (Piaţa Plevnei nr.4). A fost construită in jurul anului 1905 
de arhitectul Martin Gemeinhardt 

Fig. 2. relief cu păun de deasupra uneia dintre ferestrele centrale ale imobilului; 

Fig. 3. relief cu doi păuni - deasupra unei ferestre laterale; 
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Fig. 4 • •  arborele" de deasupra intrării. 

Fig. 5 - Casa pereche a Casei cu păuni - arhitect Martin Gemeinhardt 

Fis· 6 - detaliu: relief cu păun .infoiat" aflat deasupra uneia din ferestrele de la et.l 
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Fig. 7, 8, 9 - imobil din Piaţa Plevnei, nr. 5 

Fig. 10, 1 1  - imobil din Piaţa Plevnei, nr. 5 - detaliu: reliefurile de pe fatada laterală 
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SEMNIFICATIA SIMBOLICĂ • w 
AL BRÎULUI ORNAMENTAT CU OGLINZI ŞI MARGELE 

HEDY M-KISS 

Prezentarea piesei 

Brîul, (brîie, brîuri), este o cingătoare lată de lînă, de piele sau de mătase, după 
caz, pe c2re o poartă ţăranii şi domnii, deopotrivă. În primul rînd, este semnul 
puterii, o parte componentă, ieşită din comun, a vestimentaţiei de zi cu zi. Prin 
calitatea şi felul ei reprezenta poziţia socială, apartenenţa, rangului ierarhic pe care 
U avea cel care o purta. Utilitatea ei obişnuită este de a încinge mijlocul cuiva. 

Brîuleţ, diminutivul lui brîu, brîuşor, brînişor, brîuşoare, este şi numele a 
mai multor dansuri populare, respectiv a melodiei după care se execută aceste 
dansuri. 

Piesa muzeală, care formează subiectul prezentei lucrări, conform fişei 
analitice, este denumită "brăciră cu mărgele şi oglindă': Alte denumiri folosite: 
brîie, brăciră, cingătoare. Este înregistrată cu numărul de inventar 2681, fiind 
păstrată în depozitul de piese textile de la Secţia de Etnografie a Muzeului 
Banatului Timişoara, care din 2006 face parte din Muzeul Satului Bănăţean din 
Timişoara. Asemenea piese sunt considerate rare în muzeul timişorean. Este o 
piesă de podoabă a ansamblului vestimentar femeiesc fiind purtat în zilele de 
sărbătoare. Provine din satul Luncani, comuna Tomeşti, judeţul Timiş. A fost 
achiziţionată cu 25 de lei de către muzeograful Ioan Dihor în data de 20.03.1960. 

Brăcira festivă cu mărgele, de formă dreptunghiulară, este de 93 cm lungime şi 
5 cm lăţime. Ea a fost confecţionată manual, în gospodărie, aproximativ la sfîrşitul 
secolului al XIX-lea, artistul popular inspirîndu-se din alte modele tradiţionale 
zonale. La realizarea ei au fost folosite următoarele materiale: păr de capră, lînă de 
oaie, pînză de bumbac, care au provenit din gospodărie, precum şi mărgele, paiete 
metalice, oglinzi, cumpărate din comerţ. A fost ţesută în două iţe, în războiul de 
ţesut orizontal. S-a ţesut o chingă din lînă colorată, urzeala şi bătătura fiind tot 
din lînă iar capetele au fost lăsate libere. Ulterior, această chingă a fost învelită 
într-o pînză neagră de bumbac, confecţionată mecanic, cu imprimeul verde spre 
interior. Bucata textilă a fost utilizată pentru culoarea ei neagră. Pe acest suport 
au fost aplicate ornamentele prin cusătură manuală, respectiv folosirea acului şi 
aţei adecvate. 

Ornamentul a fost realizat prin aplicarea oglinzilor, mărgelelor şi paietelor 
colorate. Oglinzile de formă rotundă au fost montate în cerculeţe de metal 
îmbrăcate în fir textil de lînă roz şi verde deschis. Conturul oglinzilor a fost 
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realizat cu croşeta şi fir de lînă. În ceea ce priveşte cromatica, culorile firelor de 
lînă, din care este ţesută chinga, sunt: galben, verde, alb, violet şi oranj iar pe 
partea ornamentată a brăcirei întîlnim culorile: roşu, negru, alb, argintiu, verde şi 
mov. Starea de conservare, în general bună, a impus o curăţire uşoară din cauza 
diversităţii materialelor componente. 

Pe parcursul timpului din cele nouă oglinzi montate, două oglinzi s-au păstrat 
integral, iar cinci au fost înlocuite. Unele erau sparte sau lipseau în întregime, 
fapt care a dus la necesitatea intervenţiei de completare a lor, montare şi fixare 
corespunzătoare, precum şi completarea contururilor acestora, croşetate. Cele 
două poziţii de la capetele brăcirei au fost lăsate libere, conform concepţiei piesei. 
Oglinzile au fost obţinute de la Oglinda S.A, Timişoara, fiind confecţionate pe 
sticlă de 1,5 mm grosime, decupate rotu!!.d, conform modelului original. Conturul 
oglinzilor a fost realizat din lînă verde, în 4 cazuri, precum şi din lînă roz, în 3 
cazuri, iar în 3 cazuri conturul a fost realizat prin folosirea mărgelelor albe. 

Oglinzile, avînd diametru} de 4 cm, au fost intercalate de forme X, cu braţe 
late de 1 cm, suprafeţele acestora fiind realizate din mărgele albe. La întretăierea 
braţelor acestei forme, cîte o bucată, între braţe, cîte trei bucăţi, precum şi pe 
marginea de sus şi de jos a brîului, au fost montate paiete metalice, originar argintii, 
de dimensuni 0,8 mm. Majoritatea acestora a început să ruginească. Forma de X, 
împreună cu oglinda, ocupă un spaţiu de 10 paiete, adică 8 cm. Efectul ornamental 
dorit s-a obţinut, compoziţional, prin repetarea unor secvenţe, oglindă, X, oglindă, 
X, ş.a.m.d., din 4 în 4 cm, precum şi prin culorile vii folosite. 

Simbolistica piesei 

Această compoziţie deosebită şi atrăgătoare, prin asocierea cingătoarei cu 
oglinzile şi mărgelele, a urmărit o simbolistică tradiţională complexă. Studii 
de caz complete, în acest sens, nu sunt multe în literatură, probabil din cauza 
imposibilităţii definirii exacte a năzuinţelor în cultura şi tradiţia populară. Există, 
în schimb, referiri şi interpretări numeroase colaterale. De asemenea, piese 
vestimentare festive şi simbolice se leagă de speranţa fecioarelor, de a fi observate 
şi acceptate, totodată de a fi ferite de duhurile rele, pentru a fi apte să îndeplinească 
cerinţele sorţii lor, în mod tradiţional, aşa cum a fost trăită şi reţinută în memoria 
colectivă a generaţiilor întregi. 

Avînd în vedere simbolistica complexă şi stufoasă ale acestor piese, părţi 
componente ale brăcirei , cu mărgele şi oglindă, am considerat utilă reluarea 
succintă a acestora pentru a sublinia universalitatea şi valoarea tradiţiei populare 
româneşti, prin confecţionarea specifică şi portul brîului (cingătoarei) ornamentat 
cu oglinzi şi mărgele. 

Cingătoarea, ca piesă vestimentară, conform relatărilor biblice despre geneză, 
a fost chiar prima "haină" care şi-a păstrat o încărcătură simbolică aparte şi 
deosebită. Prin acest aspect se deosebeşte fundamental de buclă sau cataramă. 
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În timp ce catarama are punctul de pornire din cosmos, cingătoarea îl are pe om. 
În etnografie se susţin idei similare, privind acest obiect, şi anume, se spune că ea 
încinge mijlocul, face legătură între individ (unu) şi univers (tot), ţinîndu-l legat 
de axa vieţii sale. Prin legătura ei simbolică, are efect de liniştire asupra omului, 
totodată îi dă siguranţă, putinţă şi putere. Tot prin legătură, ea poate însemna 
supunere, dependenţă şi restrîngere, aleasă sau impusă, a libertăţii. 

Prin prezenţa cingătoarei, se materializează un jurămînt, o angajare sfîntă, 
avînd valoare iniţiatică, sacralizantă. Poate deveni o glorie vizibilă, o emblemă, 
un semn care proclamă putere, cu care este investit purtătorul ei. Cingătoarea 
este menţionată în ritualurile şi tradiţiile multor popoare. De exemplu, evreii 
sărbătoresc Paştele cu talia încinsă cu cingătoare, conform poruncii Domnului. 
Biblia consideră că cingătoarea este simbolul unirii strînse, al legăturii constante, 
în dublul sens al unirii întru binecuvîntare şi a tenacităţii în blestem. Cingătoarea 
ocroteşte de duhurile rele, fiind însemnul cumpătării. Dar în tradiţia creştină, 
acest simbol complex, este departe de a se opri aici. Cingătoarea sau cureaua, 
frînghia folosită în jurul şalelor de către călugări, simbolizează, pe lîngă putinţă şi 
putere, şi dreptatea. 

Cu trecerea timpului, ea şi-a întregit sfera simbolică, ducînd pînă la fecundarea 
spirituală, bazată pe concentraţie mintală şi chiar pînă la permanenţa identităţii 
personale, aspect fundamental al fertilităţii. Există deci, pe plan spiritual superior, 
o relaţie strînsă între cuvintele cingătoare-castitate-fecundaţie. Depunerea 
cingătoarei de către văduve pe mormîntul soţului, în cazul cînd renunţau la 
succesiune; cingătoarele fermecate, despre care se credea că uşurează naşterile; 
cingătoarea călătorului, ca locul de ascundere al averii sale şi locul de atîrnare 
al armelor, sunt tot atîtea exemple simbolice, care în evul mediu au apropiat 
cingătoarea de cornul abundenţei. 

Cine îşi lega cingătoarea a însemnat că şi-a îndeplinit făgăduinţa sfîntă, iar 
ruperea cingătoarei, pentru un creştin, a însemnat că s-a lepădat de credinţa 
lui. În lumea antică, greco-romană, dezlegarea cingătoarei în cazul unei tinere a 
însemnat dăruirea ei. Cingătoarea în acest caz a cîştigat teren paralel cu perioada 
de apunere a centurii de castitate, fecioarele preferînd cingătoarea, pe care o 
purtau cu mîndrie pînă la noaptea nunţii, cînd a fost dezlegată de mire. 

Cingătoarea populară era făcută din lînă de oaie, iar cum această lînă era 
încîlcită şi strîns legată, astfel soţul era legat de femeia lui. Cînd soţul dezlega 
această cingătoare a se considera drept semn că el a ajuns la modelul lui Hercule 
şi asemenea lui va deveni un tată fericit cu numeroşi copii. În popor s-a reţinut şi 
aspectul castrator al acestui simbol prin expresia "faire ceinture': adică a se face 
cingătoare. În alte cazuri, cingătoare aurite se aplicau fetelor întreţinute, începînd 
din secolul al XIX-lea, ceea ce însemna o reputaţie proastă. 

Oglinda este un obiect cu o suprafaţă netedă şi lucioasă de diferite forme, 
confecţionată din metal sau sticlă, acoperită pe o faţă cu un strat metalic, care îi 
dă luciul. Are proprietatea de a reflecta razele de lumină şi de a forma astfel, pe 
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partea lucioasă, imaginea obiectelor şi fiinţelor. A privi în oglindă în majoritatea 
cazurilor a însemnat a se admira. 

Oglinda, în latină speculum, stă la baza cuvîntului speculaţie, speculativ. La 
origine însemna observarea cerului, a mişcării relative a stelelor şi altor corpuri 
cereşti, cu ajutorul unei oglinzi. Studiul astrelor reflectate în oglindă desemnează 
şi astăzi o serie de operaţiuni intelectuale elevate. Aşadar, oglinda, o suprafaţă 
care reflectă asemănător Lunii, stă la baza unui simbolism extrem de bogat în 
lumea cunoaşterii. 

Oglinda reflectă cunoştinţa, sinceritatea, puritatea şi adevărul inimii. Adevărul 
arătat în oglindă, în special în oglinzile magice, pot avea o utilitate, eficacitate, în 
diferite ritualuri. Astfel, adevărul primeşte noi valenţe, de ordin superior, spiritual. 
Devine simbolul înţelepciunii şi cunoaşterii, care prevesteşte aflarea tainei supreme, 
a cunoaşterii cel puţin al unui aspect din lumea formelor. Folosirea oglinzii magice 
corespunde uneia dintre cele mai vechi forme de divinaţie. Reflectarea luminii, a 
realităţii poate fi percepută şi cu o doză de iluzie, de minciună faţă de principiul 
divin. Cunoaşterea în acest fel devine speculativă, indirectă, lunară. 

Oglinda este răspunzătoare şi de imaginea inversă a realităţii. Ceea ce este 
sus este la fel şi jos, se spune în Tabella Srnaragdina a errnetisrnului, doar că este 
reprezentat în sens invers. De aici pornesc o serie de interpretări: manifestarea 
este reflectarea inversă a principiului, exprimată prin forma celor două triunghiuri 
răsturnate, în cazul stelei cu şase colţuri; semnul cosrnogonic al manifestării este 
însuşi simbolul razei luminoase în suprafaţa apelor; este pasivul şi activul mereu 
în contradicţie şi de completare reciprocă; Cerul, vertical, asupra Pămîntului, 
orizontal. 

Oglinda, la greci, era instrumentul de evocare a morţilor. Datorită analogiei între 
oglindă şi apă, aceasta este folosită şi la ghicit, pentru că prin ea se pot provoca şi 
chestiona spiritele. Omul în oglindă poate observa calităţile sale reflectate, cum ar 
fi frumuseţea sau urîţenia. Suprafaţa oglinzii însă trebuie să fie de calitate: netedă 
şi pură, totodată perfect lucioasă. Astfel, pe plan spiritual se concepe o participare 
şi nu o simplă reflectare a sufletului, care la rîndul lui participă la frumuseţe, în 
măsura în care se îndreaptă în direcţia ei. Prin participarea la reflectarea imaginii, 
a sufletului, oglinda suferă o mutaţie de funcţie. Sufletul sfîrşeşte prin a participa 
la frumuseţea spre care se deschide. 

Sub aceste aspecte extrem de variate oglinda a fost şi este terna privilegiată a 
filosofiei. Unii susţin că este "simbolul simbolismului': Spaima care se degajă la 
cunoaşterea de sine este relatat în legenda sufistă a păunului. Oglinda este şi un 
instrument al lui Psyche, iar psihoanaliza cercetează, latura întunecată, tenebroasă, 
a sufletului. Ansamblul de oglinzi reflectă diferite grade de iradiere a fiinţei 
supreme, unice. În acest context oglinda, oglinzile simbolizează pQşfbilitiţile de a 
!;e dett!rmin.ă sliigur&. În sensul cosmologic oglinda formează substanţa receptivă 
al actului primar al genezei. Totodată simbolizează reciprocitatea cunoştiinţelor. 
În faţa oglinzii, credinciosul reflectă pe credincios . Cu cit sufletul este mai pur 
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această capacitate de reflectare va fi mai reuşită. Prin oglindă se poate citi trecutul, 
prezentul şi viitorul. Oglinda fiind inima iniţiatului, simbolul tuturor lucrurilor 
văzute potrivit realităţii lor esenţiale. 

Mărgele, perle, sunt considerate simbolul universal al reprezentării primare, 
al fecundaţiei primare, al feminităţii creatoare, al apelor primare, al planetelor 
feminine. Mărgelele reprezintă embrionul care se naşte în interiorul scoicii, 
reprezentarea vulvei cosmice. În mitul creaţiei babiloniene, Marduk a despicat pe 
Tiama, mama apelor, astfel favorizînd naşterea lumii, gest similar cu desfacerea 
unei scoici. Aphrodite (Venus), zeiţa iubirii, s-a născut în formă de perlă dintr-o 
scoică, in urma aruncării falusului Zeului Cerului în apa embrionară a Mamei 
Pămîntului. Amintirea întîmplărilor şi legendelor creaţioniste ancestrale păstrează 
credinţa conform căreia scoica a fost fecundată cu ajutorul mărgelei pri� fulger, 
prin roua cerească precum şi prin intermediul Lunii. 

În Orient, mărgelele, perlele, sunt considerate talismane, medicamente şi 
substanţe afrodiasice, în această ipostază, fiind folosite sub formă măcinată. 
Cleopatra în prezenţa iubitului ei, Antonius, a băut o perlă valoroasă, dizolvată 
în vin. 

Mărgelele erau asociate cu nemurirea şi simbolizau sufletul. Aşa s-a născut 
obiceiul de a aşeza o mărgea în gura morţilor, în speranţa că acesta va fi ajutat 
la reîncarnarea sufletului. În creştinism, atributul lui Venus a fost moştenit de 
Sfînta Maria, ei revenind gloria formată dintr-un şireag de mărgele. Scoica care 
ascundea un mărgean, la rîndul ei, a devenit simbolul mormîntului sfînt, al 
învierii lui Hristos şi emblema pelerinilor. În fantezia mistică, formarea sidefului 
în jurul unei grăunţe de nisip, ajuns în interiorul scoicii, semnifică înnobilarea 
materiei şi al vieţii instinctuale. Datorită formei rotunde, desemnează drumul 
spre perfecţiune şi puritate. 

Perla ascunsă în scoică pe fundul oceanului semnifică greutatea, uneori 
imposibilitatea aflării şi cunoaşterii adevărului, pe cînd în raport cu 
macrocosmosul semnifică ordinea şi armonia internă a lucrurilor. Mărgelele din 
sidef sunt podoabele cele mai importante ale femeilor şi fecioarelor. În credinţa 
populară, simbolizează sufletul, obligativitatea prezenţei lor fiind legată de o suită 
complexă de legende, de credinţe, de tradiţii, de obiecte precum şi de vieţuitoare. 
În simbolistica erotică populară mărgelele înlocuiesc sămînţa masculină. 
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THE SYMBOLISM OF BELTS DECORATED WITH 
BEADS AND MIRRORS 

Summary 
The author describes the process of completion of a 19th century festive belt 

with two round mirrors. This belt belongs to the Luncani ethnographical area 
(Timis County). On this occasion, the manufacturing process and embellishing 
of such a part of woman attire set is also dealt with. The paper also renders the 
complex symbolic value of the belt, in considering the beads and mirrors used in 
ornamentation. 
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Fig.l - Motivul ornamental al brîului cu oglinzi şi mărgele (original) 

171 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

OSKAR SZUHANEK - UN PICTOR AL BANATULUI 

ILEANA PINTILIE 

Opera pictorului Oskar Szuhanek trebuie privită din perspectiva artei bănăţene 
şi central-europene, ca o expresie a bucuriei de a vedea şi de a crea, bucurie 
împărtăşită fără rezerve tuturor, risipită cu bunăvoinţă din prea-plinul unei vieţi 
trăite epicureic. Fire veselă şi senină, pictorul a privit întotdeauna lumea ca pe 
o minunată creaţie, la care a încercat să contribuie prin opera lui. Şi-a modelat 
spiritul dintr-o profundă dorinţă de cunoaştere, care nu l-a părăsit niciodată, nici 
chiar la o vârstă înaintată. 

Dorinţa sa de cunoaştere s-a îndreptat către oameni, dar în acelaşi timp, către 
o cultură umanistă, în spiritul căreia era format. Cu o solidă cultură clasică -
excelase la Gimnaziul piarist din Timişoara în studiul limbii latine şi eline, 
transformase cititul într-o constantă îndeletnicire intelectuală, urmărind să-şi 
perfecţioneze cunoştinţele filologice şi cultura generală. Era recunoscut pentru 
competenţa şi seriozitatea cu care citea, cu mai multe dicţionare în acelaşi timp, 
căutând asiduu sinonime şi variante de expresii în mai multe limbi de circulaţie, 
pe care le stăpânea la perfecţie. Limba sa maternă era germana, dar cunoştea la fel 
de bine maghiara, româna, franceza, italiana, pe care a avut ocazia să le exerseze 
în desele sale şederi în străinătate, fie din perioada studiilor, fie apoi, când obişnuia 
să se stabilească temporar pentru a picta. Engleza a învăţat-o din simpatie pentru 
nişte prieteni, de care a fost nedespărţit pentru o perioadă de timp. La bătrâneţe 
a învăţat spaniola pentru a-1 putea citi în original pe Cervantes, dar sperând să 
poată cândva călători la Madrid, mai ales pentru a vizita Muzeul Prada. 

Printre lecturile sale preferate se numărau enciclopediştii francezi, cărora le 
admira filosofia raţionalistă, spiritul critic, ideile democratice care au stat la baza 
civilizaţiei moderne europene. Obişnuia să se întreţină cu unii dintre prietenii săi 
pictori despre filozofie, dar îndeosebi despre Voltaire, autorul său favorit'. 

Cunoaşterea lumii, a naturii locurilor, dar şi a naturii umane au fost principalele 
sale ţeluri urmărite în pictură. Din această dorinţă de cunoaştere s-a apropiat, 
mereu cu interes şi curiozitate, de oameni devenind portretist prin vocaţie, 
încercând să creeze din modelele sale, printr-o fină analiză psihologică, adevărate 
personaje. 

În raport cu natura, a optat aproape exclusiv pentru un peisaj solar, meridional, 

1. A rămas memorabilă. vizita din 1937 la pictorul Tib6r Bottlik, în casa acestuia de la Bocşa 
Montană, unde pe durata şederii sale s-a întreţinut cu acesta pe teme de artă şi literatură, 
discutind pe îndelete mai ales despre Voltaire. Pentru detalii a se vedea Annemarie Polipny
Hehn, Oskar Szuhanek, editura Kriterion, 1995, p. 33. 
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încărcat de senzualitate, emanând bunăstare sufletească şi  bucurie de a trăi. A 
pictat adesea imagini pline de lumină şi culoare, în care omul îşi găseşte echilibrul 
şi sensul vieţii. Nu se regăsesc în picturile lui peisaje  sumbre, nici măcar peisaje de 
iarnă, ci doar acele vibraţii de lumină specifice verilor luminoase, pe care artistul 
le visa eterne. 

Înclinaţia pentru artă, manifestată de timpuriu, pare să fi fost un dar matern; din 
perioada şcolii datează mai multe caiete care mărturisesc despre această pasiune, 
ce îl făcea să copieze diferite imagini din revistele timpului sau din cărţi poştale 
ilustrate, iar mai apoi să realizeze studii după plante, după sculpturi antice şi în cele 
din urmă să abordeze figura umană. Desena, de asemenea, animale domestice sau 
animale sălbatice, pe care le vedea în menajeriile circurilor ambulante. Talentul 
său este remarcat şi încurajat de către profesorul de desen, care îl recoma!!dă 
mai departe, astfel încât în cele din urmă primeşte o bursă din partea oraşului în 
vederea realizării studiilor academice la Budapesta. Astfel, în 1906 devine student 
în clasa profesorului Ede Ballo, dar este îndrumat şi de pictorul Lâszl6 Hegediis. 
Din această perioadă datează nenumăratele desene în cărbune, care îl arată din ce 
în ce mai îndemânatic în abordarea figurii umane şi a nudului, redat cât mai fidel 
în raport cu realitatea, dar în acelaşi timp într-o manieră academică, conform 
cu viziunea Academiei budapestane. Printre aceste studii se numără şi câteva 
portrete în cărbune, în care expresia feţei este bine studiată şi sugestivă. Ne sunt 
cunoscute două lucrări în ulei, reprezentând un nud de bărbat şi un nud feminin 
(cu siguranţă o încununare a nenumăratelor studii în cărbune), în care principala 
problemă plastică este redarea volumului corpului într-o lumină laterală care 
creează un efect de "contre-jour': Nudul de bărbat, plasat în atelierul de pictură, 
este mai amănunţit studiat, iar efectele de lumină conduc la o reprezentare de o 
deosebită plasticitate, accentuată de efectul de dar-obscur. 

Atmosfera metropolei ungare, ca şi a Academiei de Arte Frumoase, îl stimulează 
în mod special, astfel încât în 1907 debutează, student fiind, la salonul anual. 
Un an mai târziu, la încheierea studiilor academice, beneficiază de o bursă de 
documentare, care îi permite să viziteze marile muzee din capitalele europene. 

La sugestia profesorilor săi de la Budapesta, frecventează cursurile libere de 
la Academia Julian din Paris în perioada 1908-1910, în scopul de a-şi desăvârşi 
formaţia de pictor. Această Academie, înfiinţată de la sfârşitul secolului al XIX
lea, devenise tot mai frecventată de artiştii străini care veneau la Paris, deoarece 
elita profesorilor de la Ecole des Beaux-Arts făcea corectură şi în această academie 
liberă de artă. La un moment dat, un număr impresionant de artişti, alcătuind 
vârful mişcărilor simboliste şi nabiste - Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, 
Maurice Denis, Felix Vallatton, Paul Serusier - se vor perinda, de asemenea, prin 
Academia Julian, contribuind la consolidarea prestigiului în continuă ascensiune 
al acestei instituţii. 

Astfel, Szuhanek beneficiază, în atelierul de la Academia Julian, de corecturile 
lui Jean Paul Laurens (asemeni altor pictori bănăţeni, precum Aurel Ciupe, câţiva 
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ani mai târziu). Această perioadă este una de desăvârşire a formaţiei academice, 
dobândite la Budapesta, dar mai cu seamă de excepţionale contacte artistice, de 
deschidere către lumea artei moderne, văzută şi simţită cu intensitate, fie prin 
muzeele de excepţie ale Parisului, fie prin sălile de expoziţii şi prin galerii. La 
începutul secolului al XX-lea, capitala Franţei deţinea poziţia de metropolă 
internaţională a artelor vizuale, fiind locul în care veneau artişti din toate colţurile 
lumii pentru a se forma sau a participa la viaţa artistică bogată a acestui faimos 
loc. Pentru Oskar Szuhanek, contactul cu Parisul a însemnat deschiderea spre o 
altă lume şi un alt stil de viaţă, artistul intrând în contact nu numai cu structurile 
oficiale ale artei, ci şi cu mediul boem de aici. 

Decide să-şi prelungească şederea, încurajat fără îndoială de succesele obţinute 
într-un timp scurt - şi anume un premiu la concu!'sul de desen, dedicat memoriei 
lui Rodolph Julian şi organizat de Academie şi două menţiuni speciale2• Se bucură 
de înţelegerea familiei şi de sprijinul financiar, atât de important, al tatălui său. 
Această situaţie se înscrie, am putea spune, într-o anume tipologie a artistului 
modern, inaugurată de altfel de Paul Cezanne, care experimentase poate printre 
primii acest tip de relaţie3• 

Îşi închiriază un atelier la Paris şi începe să lucreze cu intensitate, mai ales 
peisaje citadine, impresionat de frumuseţea oraşului. Aceste lucrări, reconstituite 
după documentaţii fotografice\ îl arată preocupat de înfăţişarea unor locuri 
cunoscute din Paris, pe unde majoritatea pictorilor au trecut ca să lucreze într-un 
pelerinaj cultural; apar imagini cu celebrul Pont-Neuf, cu alte poduri peste Sena, 
dar şi cu catedrala N otre-Dame, inserată în ţesătura urbană. Cel mai frecvent însă, 
surprinde scene cotidiene, în desfăşurare pe străzi sau în parcurile oraşului, posibil 
din grădina Luxembourg sau Tuilleries, cu siluete schiţate expresiv şi modelate 
direct din culoare. Scenele surprind mai ales femei plimbând copii şi cărucioare, o 
lume destinsă şi dispusă pentru "loisire': Experienţa pariziană a însemnat pentru 
el deschiderea şi experimentarea unui nou tip de artă, nu numai impresionismul, 
cu care se familiarizase deja la Budapesta, în preajma maestrului Karoly Ferenczy, 
dar şi simbolismul, nabismul şi chiar fovismul. Din pictura franceză a începutului 
secolului al XX-lea a deprins exaltarea cromatică şi lumina strălucitoare, tenta 

2. Ibidem, p. 9- 10. Autoarea oferă nwneroase amănunte interesante, revelate de diverse surse, 
precum scrisori ale artistului adresate familiei sau unor prieteni apropiaţi sau prin cercetarea 
presei timpului, unde se regăsesc ecouri ale acestor evenimente petrecute în străinătate (pentru 
aceasta a se vedea şi notele). 
3. Bineînţeles, fragilitatea artistului modern care se hotărăşte să existe doar pentru creaţie, 
dar care nu poate să se întreţină singur din munca lui - datorită neînţelegerii mediului în care 
trăieşte, a viziunilor artistice adesea prea avansate în raport cu societatea mai conservatoare din 
jurul său - a fost pusă în evidenţă într-un mod dramatic, unic de Vincent van Gogh, căruia nu i 
s-au cwnpărat lucrări în timpul vieţii, dar care s-a bucurat tot timpul de suportul necondiţionat 
şi generos al fratelui său, 1heo. 
4. O bună parte dintre picturile sale sunt răspândite în nenumărate colecţii particulare, astfel 
încât a fost destul de dificil să reconstituim, după imagini, o anume etapă de creaţie 
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plată sau tuşa fragmentată, adaptate după necesităţile tabloului şi în funcţie de 
subiect. O lucrare plină de semnificaţii, datând din această perioadă pariziană, 
este Autoportretul din 1912, în care artistul se reprezintă în atelier, într-o 
efervescenţă creatoare, cu un halat descheiat şi cu privirea pătrunzătoare, dar în 
acelaşi timp plină de speranţă. Pictura este realizată din tuşe largi uniforme, în 
tonuri stinse de gri deschis şi albastru, astfel încât să pună în valoare carnaţia feţei 
şi a pieptului printr-un contrast de complementare. Fundalul gri uniform, devine 
mai colorat în dreptul capului, înviorând într-o oarecare măsură figura şi aspectul 
static şi meditativ. Această lucrare exprimă prea-plinul unei perioade fericite din 
viaţa sa şi poate fi considerată un manifest artistic, în acceptarea şi promovarea 
modernismului în propria creaţie şi depărtare faţă de perioada studiilor academice 
de la Budapesta. 

Şederea sa la Paris, de aproape patru ani, i-a dat posibilitatea să cunoască o 
serie de artişti, cu o parte dintre ei devenind prieteni şi frecventându-se. Au rămas 
consemnate mărturiile artistului care a relatat prietenia sa cu Amedeo Modigliani, 
cu Fernand Leger, cu artistul german Alfred Wiegmann sau cu Charles de Tholey. 
În acelaşi timp, mediul în care trăieşte îi facilitează întâlniri interesante, cum ar fi 
de exemplu cu sculptorul croat Ivan Mestrovic, iar împreună cu acesta l-a vizitat 
pe Auguste Rodin. 

Prietenia cu Hunt şi Mary Anders l-a stimulat să înveţe engleza şi să viziteze 
Londra, în căutarea marilor opere din muzee. Între timp, c iteşte filosofie şi 
literatură, în special franceză şi îi cunoaşte personal pe Anatole France şi pe Max 
Jacob, între mulţi alţi scriitori şi artişti. Călătoriile alcătuiesc pentru pictor un fel 
de hrană spirituală, dorinţa lui de cunoaştere şi de creaţie este stimulată de aceste 
adevărate proiecte culturale. Încearcă să găsească mereu locuri noi, care să-1 
cucerească prin frumuseţea senină şi care să emane, în mod natural, bucuria de 
a trăi. În 1912 călătoreşte prima dată în Italia, stabilindu-se pentru o perioadă la 
Roma şi, decis să-şi continue formaţia plastică, se înscrie la Academia franceză, care 
organiza cursuri libere de artă la Vila Medici, un loc plin de semnificaţii culturale, 
unde locuise şi lucrase însuşi Velazquez. Se apropie mai mult de comunitatea 
pictorilor germani din Roma, o comunitate puternică, cu vechi tradiţii, încă 
din secolul al XIX-lea, datorită pictorilor nazareneeni. Mai mult decât atât, se 
înscrie în Asociaţia artiştilor germani din Roma, prilej pentru noi cunoştinţe şi 
prietenii. Cu această ocazie, îl cunoaşte pe pictorul transilvănean Arthur Coulin şi 
se împrieteneşte cu pictoriţa Meta Hilpert, pe care o portretizează şi o consideră 
muza lui5• 

Lucrările din perioada italiană, de la Roma şi Florenţa, dovedesc aceeaşi 
pasiune pentru o natură mediteraneană, solară, lipsită de tensiuni, plină de graţie, 
un tărâm care, pe bună dreptate, putea fi considerat o nouă Arcadie, aşa cum 
făcuseră în secolul al XVII-lea Nicolas Poussin şi Claude Lorrain, doi pictori 

5. Apud Polipny-Hehn, loc. cit. p. 15 

176 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

francezi, seduşi de farmecul Italiei, unde s-au şi stabilit. Amândoi au încercat 
să îmbină autoritatea culturală a peninsulei cu graţia desăvârşită a peisajului, 
inspirator de subiecte nobile, cu trimitere la antichitatea clasică. Mai recent, în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, însuşi Camille Corot experimentase farmecul 
suav şi lumina albă, mediteraneană a Italiei, preferată de multe ori, în picturile 
sale, celei franceze. Pentru Oskar Szuhanek, peisajul italian aduce o anume latură 
exotică prin specificul său, prin acea lumină puternică, pentru care artistul are un 
adevărat cult. Pinii din Roma sau Interior de biserică la Florenţa sunt doar câteva 
titluri dintr-o serie de lucrări risipite de artist ulterior. 

Gustul său pentru portret şi ştiinţa acestui gen, bine stăpânit încă din timpul 
studiilor budapestane, îl conduc să accepte câteva lucrări executate pentru o 
familie de americani bogaţi. Cu banii primiţi pe aceste portrete călătoreşte în 
1913, împreună cu un prieten arhitect din Sicilia, prin Malta, în nordul Africii, în 
Libia şi Tunisia. Această călătorie, care aminteşte şi ea periplul artiştilor europeni 
în căutarea exotismului oriental6, se dovedeşte rodnică pentru artist, care se 
întoarce cu mai multe peisaje luminoase, de o excepţională frumuseţe. Casă cu 
un castan ne apare de o izbitoare modernitate prin compoziţia fragmentată, care 
prezintă frontal doar un detaliu al unei case arabe şi o parte dintr-un castan, 
plantat în faţa ei. Artistul inversează raporturile tonale obişnuite pentru a obţine 
un efect plastic, plasând în prim plan trunchiul întunecat al copacului, la fel şi 
umbra pe care acesta o aruncă în jur, iar în fundal tonurile cele mai luminoase, 
respectiv zidurile albe strălucitoare ale casei, dar şi umbrele subţiri violete, de 
o intensitate mult mai scăzută decât cele din prim-plan. Din această perioadă 
datează şi Peisaj mediteranean, o lucrare care încheie, într-o oarecare măsură o 
etapă, prin serenitatea viziunii acestui peisaj amplu, deschis spre un vârf de munte 
şi spre mare. 

Din nou în Italia, lucrează câteva luni la Veneţia şi Florenţa, captivat de un 
anume peisaj cultural, specific peninsulei, încercând să transpună pe pânză 
nobleţea pietrei. Viziunea lui este însă profund modernă, artistul încearcă să 
surprindă o secvenţă din imaginea mult mai complexă a oraşului sau a străzii. 
Secvenţialitatea se traduce în limbaj plastic prin decupajul, pe care el îl aplică 
ansamblului, respectiv vederii unei străzi sau a unui loc veneţian bine cunoscut, 
podurilor sau bisericilor şi palatelor înşirate de-a lungul canalelor. Chiar dacă 
locurile sunt neschimbate şi seamănă cu reprezentări datând din secole anterioare7, 
modernitatea reprezentării se impune ca o viziune de ansamblu, ca un suflu 
nou, inducând viaţă, lumină şi culoare în interiorul imaginilor. Unele picturi, de 

6. Seria artiştilor europeni călătorind în nordul Africii a fost inaugurată de Eugene Delacroix, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar s-a continuat cu regularitate cu pictorii impresionişti 
şi apoi moderni, în prima jumătate a secolului al XX-lea (Paul Klee). 
7. Un tip de reprezentare binecunoscută şi asimilată de conştiinţa publică este aceea a vedutiştilor 
veneţieni (Canaletto, Bellotto, Guardi), care însă cuprindeau un ansamblu din spaţiul urban şi-1 
redau după reguli precise, astfel ÎnCÎt imaginea devenea O nYedere': 

177 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Ileana Pintilie 

o plasticitate incontestabilă, sunt consacrate peisajelor din laguna veneţiană, în 
care întreaga atmosferă este tradusă prin vibraţii de lumini colorate şi în care nu 
există aproape nici o separaţie între cer şi apă. 

Apăsătoarea prezenţă a Primului Război Mondial, gata să izbucnească în 
orice moment, devine stânjenitoare pentru artist, care se întoarce la sfârşitul 
anului 1913 acasă. Este primit cu bucurie de familie, iar părinţii îl susţin să-şi 
construiască un atelier propriu în curtea casei familiale din Iozefin. Se poate 
afirma că Oskar Szuhanek era deja, la acea dată, un artist deplin format, cu un stil 
propriu, caracterizat prin sensibilitate şi chiar senzualitate, o căldură sufletească 
care se revarsă şi asupra picturilor sale. Experienţele sale artistice multiple I-au 
consolidat şi I-au făcut un artist competitiv, de largă cultură europeană, asimilat 
spiritului occidental. Din preaplinul sufletesc, dar şi din bogăţia de lucrări aduse 
cu el din diferitelor locuri, în care a lucrat cu pasiune neobosită, alege lucrări şi 
le expune în diferite expoziţii importante sau locale, între care să amintim doar 
Salonul Anual de Iarnă de la Budapesta, unde expune peisaje pariziene. 

Revenirea în Timişoara îl va pune în faţa unor noi realităţi şi anume nivelul 
artistic destul de scăzut al publicului, incetineala cu care se derulează o viaţă 
artistică încă provincială. Confruntat cu realităţile vieţii materiale, se hotărăşte să 
acorde mai multă atenţie portretului, un gen pe care-I stăpânea cu multă uşurinţă, 
format fiind în tradiţia academică austro-ungară şi având deja experienţa artei 
apusene. Astfel, începe o lungă carieră de portretist, gen artistic care îl captivează, 
deoarece îi permite să fie în contact cu oamenii, să îi studieze şi să-i cunoască. 
Pătrunde astfel mai adânc în interiorul lumii burgheze timişorene, sugerând, o 
dată cu reprezentarea figurilor, o întreagă istorie cu întâmplări şi mistere, care se 
ţes în jurul acestor adevărate personaje. 

Szuhanek începe să picteze mai întâi oamenii din apropierea sa, realizând de 
exemplu portretul prietenului său, tânărul Keppich, în uniformă militară. De 
acesta, care va deveni apoi un cunoscut anticar în Timişoara, îl va lega o lungă 
prietenie. Pictează portretul cumnatului său, arhitectul Ferencz Horcky, căsătorit 
cu sora sa, Anna sau realizează un studiu în culoare pentru portretul nepoatei sale, 
fiica celor doi. Studiul grupează cinci imagini ale unui cap de fetiţă, din unghiuri 
diferite ale fetiţei, încercând să surprindă atitudini cât mai fireşti sau modul ei de 
a privi. 

În acelaşi timp, nu abandonează nici peisajul, un gen pe care-I îndrăgea atât de 
mult, pentru că-I însoţise de-a lungul peregrinărilor sale europene şi africane şi 
care-i permitea să dea curs reveriilor sale faţă de natură, privită întotdeauna ca un 
loc paradisiac, un loc de refugiu din calea lumii, prea încorsetată în conformism 
sau prea angoasantă. Astfel, se retrage în singurătatea câte unui colţ de lume, 
în pustietatea câmpiei nesfârşite bănăţene şi pictează în mai multe rânduri sau 
desenează Peisaj de pustă sau îşi găseşte liniştea pe malurile Begăi sau ale Timişului, 
sedus de frumuseţea irezistibilă, toropită de căldura şi de lumina incandescentă a 
verii (Malul Timişului, 1914, Barajul de la Coştei) . În aceste lucrări, ca şi în multe 

178 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, V, 2006 

altele din aceeaşi perioadă, formele sunt bine construite, dar artistul pictează cu 
tuşe largi, uneori în pete de culoare, urmărind să obţină o vibraţie optică şi un flu 
al atmosferei. 

Nu ocoleşte nici natura moartă, un gen mai clasic, care îi permite să-şi exerseze 
virtuozităţile de artist cu o solidă formaţie academică. Din această perioadă se 
cunoaşte o natură moartă cu un serviciu de ceai, realizată într-o atmosferă de 
dar-obscur, accentuând contrastul dintre albul strălucitor al vaselor de ceai şi al 
feţei de masă şi fundalul întunecat. Trimite o serie de lucrări (portrete, peisaje, 
naturi moarte) regulat la saloanele periodice de la Budapesta, deschise la Palatul 
Artelor (Miicsarnok), unde se bucură de apreciere şi recunoaştere a talentului 
său8, o parte dintre aceste lucrări îi sunt achiziţionate şi se găsesc în colecţii 
publice, dar şi private. 

Mediul artistic timişorean era destul de slab reprezentat în perioada anilor 
Primului Război Mondial, multe tinere talente, care studiau în străinătate, 
nu se mai întorceau acasă, din cauza greutăţilor materiale. Astfel, în această 
perioadă, activează, în afară de Oskar Szuhanek, J6zsef Ferenczy, care studiase 
şi el la Academia Julian de la Paris, Adalbert Krausz şi alţi câţiva artişti tineri. 
Ei organizează o primă expoziţie într-o hală industrială a Fabricii Kandia. 
Această primă expoziţie colectivă bănăţeană inaugurează o nouă etapă, mai 
prielnică artelor plastice în Timişoara şi indică o schimbare semnificativă, care 
se va petrece în primii ani de pace. În această perioadă apare o primă Asociaţie a 
Artiştilor din Banat9, care începe să desfăşoare o intensă activitate expoziţională, 
dinamizând viaţa artistică locală şi contribuind la crearea unui public. Profitând 
de aceste oportunităţi, Oskar Szuhanek ia parte, alături de colegii săi, la mai multe 
expoziţii colective, dar şi de grup, dintre care cea din 1922, în sala de festivităţi a 
Bursei Agricole a imobilului Lloyd, a fost mai amplă 10• Cu această ocazie îşi adună 
lucrările realizate în călătoriile de la Veneţia şi în diferite oraşe germane, în 1920-
1921. Aceste lucrări reprezentau mai ales peisaje din laguna veneţiană, dar şi din 
peregrinările sale prin Frankfurt, Niirnberg, Augsburg. Dar între timp, în 1925, 
un nou spaţiu - sediul Auto-Clubului "R. R. Banat- Crişana"1 1  - va fi utilizat din 
când în când pentru expoziţii. Cu ocazia acestei inaugurări, Szuhanek va expune 
multe picturi din ultima perioadă - peisaje, naturi moarte şi portrete, dintre care 
portretul senatorului Constantin Lahovary, aflat în colecţia Simu. 

Mereu în căutarea ineditului, el cercetează neobosit locuri noi unde să-şi aşeze 
şevaletul şi le găseşte fie pe malurile unor râuri, fie în câte un luminiş de pădure 

8. Despre criticile apărute în presa timişoreană, dar şi în cea budapestană a se vedea Polipny
Hehn, loc. cit. p. 17-18. 
9. lbidem, p. 21 
10. In 1922 expune la Timişoara, apoi la Arad, alături de fostul său coleg de la Budapesta, pictorul 
Gyula T6th din Satu-Mare şi împreună cu Laszl6 Kalman, profesor de desen în Timişoara. 
11 .  In această clădire, situată între Parcul Justiţiei şi Parcul .Rosarium� se află astăzi sediul UAP 
din Timişoara. 
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sau pe o pajişte intre copaci bătrâni, fie intr-un oraş (Timişoara - Port pe Bega). 
Alteori parcurge distanţe lungi până să afle ceea ce căuta şi ajunge în diferite locuri 
din Transilvania, începând cu Sibiul şi pitoreştile sale împrejurimi. Străbate satele 
ardeleneşti de munte, pictând uliţe in pantă, cu case inalte şi severe, caută văile 
umbroase şi pictează copaci care filtrează lumina puternică a soarelui de vară. 

În această perioadă plină de evenimente, in care dorinţa, dar şi capacitatea sa 
de muncă sunt impresionante se căsătoreşte în 1927 cu Irene Fischl, o tânără care 
va fi alături de el întreaga viaţă. Călătoria de nuntă are loc pe urmele peregrinărilor 
de altă dată, în Italia, nou prilej pentru artist să caute vechile locuri şi amintiri. 
Revenit în ţară, continuă seria expoziţiilor de grup şi expune împreună cu pictorul 
Corneliu Liuba in sălile Palatului Culturii din Arad. Noul deceniu care se deschide 
înaintea lui aduce o activitatea artistică şi expoziţională intensă, revigorată de 
organizarea Salonului artiştilor bănăţeni, la Timişoara, începând cu 1930, la care 
sunt invitaţi mult mai mulţi artişti şi din ţară. La prima ediţie, expune alături de F. 
Ferch, A. Ciupe, E. Lenhardt, J. Podlipny, R. Ladea, F. Gallas, iar în anul următor 
îi găsim pe simeze pe Aurel Popp din Satu-Mare, Arthur Verona din Bucureşti, 
Ion Isac, Corneliu Liuba, A. Litteczky, Diodor Dure, O. Szuhanek, între alţi artişti 
bineînţeles12• 

Astfel, mediul artistic local devine, în anii 1930, mult mai divers şi mai activ, 
prin întoarcerea acasă de la studii a altor tinere talente, cum ar fi de exemplu 
Andreas şi Franz Ferch, care studiaseră la Academia de Arte Frumoase din Dresda, 
Aurel Ciupe, cu studii la Paris şi la Roma, Romul Ladea, ce venea şi el, în aceeaşi 
perioadă, de la Paris. Atât Ciupe, cât şi Ladea erau născuţi în Banat şi de aceea erau 
prezenţi in expoziţii, chiar dacă din 1926 deveniseră profesori la Şcoala de arte 
frumoase din Cluj. Marcaţi de impresionism, în pictura lor de peisaj, productivi 
şi implicaţi în nenumărate expoziţii au fost şi Ion Isac şi Corneliu Liuba, amândoi 
profesori de desen in oraş. Activi în Timişoara erau şi Julius Podlipny, care 
studiase la Budapesta şi venise să se stabilească in capitala Banatului şi colegul 
său, Albert Varga; amândoi au descins prin 1926, in căutare de lucrări, dar Varga 
a părăsit oraşul doi ani mai târziu, deoarece primise o bursă de studii în occident, 
în timp ce Podlipny a rămas intreaga viaţă în acest loc. Emil Lenhardt era pictor 
al comunităţii germane din Banat, în timp ce arhitectul Adalbert Krausz, care 
alesese pictura din plăcere, devenise un căutat portretist prin stilul său corect, 
academic de a reprezenta figura umană. Activi erau în acea perioadă şi pictorul 
Tib6r Bottlik care studiase la Academia din Viena, dar trecuse şi pe la Paris şi, 
deşi locuia la Bocşa Montană, participa la expoziţiile din Timişoara, precum 
şi sculptorul Ferdinand Gallas, ce se formase mai întâi la Academia de Arte 
Decorative din Budapesta, apoi studiase şi la Academia de Artă din Moscova. 

Cu toţi aceşti artişti-colegi, Oskar Szuhanek era în cele mai bune relaţii, cu unii 

12. Despre majoritatea dintre aceste nume se pot găsi referinţe in Annemarie Polipny-Hehn, 
Banater Malerei, editura Kriterion, 1984. 
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dintre ei avea afinităţi speciale, precum Bottlik, dar şi Gallas, care i-a realizat un 
portret în bronz. Se întreţinea cu ei pe teme de artă, dar cu Bottlik, care practica 
o pictură de factură post-impresionist şi împărtăşea idealurile picturii moderne 
franceze, avea mult mai multe în comun. 

Perioada anilor 1920-1930 este rodnică în producerea multor portrete, 
solicitate de diferite persoane înstărite. Artistul îşi alege modelele mai ales dintre 
burghezii bogaţi din oraş, de multe ori cupluri, care, în virtutea respectului de sine, 
îşi mai comandau încă portrete pictate. Aceste portrete sunt corecte, realizate 
într-o manieră academică, sobră, iar personajul, redat de obicei şezând, - mâinile 
ocupând un loc important în completarea ansamblului -, este pus în valoare de 
fundalul întunecat. Unele dintre modelele sale erau oameni de societate, mondeni 
şi mondene, în atitudini care le dezvăluie caracterul adevărat. O bună parte dintre 
beneficiarii acestor portrete sunt avocaţi, medici, ingineri, dar a realizat şi câteva 
portrete ale unor oameni de cultură, cum ar fi portretul poetului Karoly Endre, 
sugestiv pentru figura sensibilă dar şi pentru mâinile lungi şi frumoase. Din aceeaşi 
categorie de lucrări face parte şi portretul intelectualului român Aurel Cosma. 
A pictat, de asemenea, portretul domnului Roth, care crease celebrul atelier 
fotografic "Pittoni': Portretele feminine sunt mai sensibile, artistul încercând să 
sugereze personalitatea modelelor sale uneori nevrotice, alteori provocatoare. De 
excepţie sunt portretele soţiei, uşor melancolice dar şi senzuale, ca şi portretul 
mamei sale, plin de respect şi de dragoste. 

La începutul anilor 1930, Oskar Szuhanek face o călătorie în locurile frecventate 
de pictorii români, la Balcic şi Constanţa. Se împărtăşeşte astfel din acea atmosferă 
încărcată de strălucire orientală, de pitoresc şi de farmec, unde lucra, în fiecare 
vară, elita pictorilor români. Din această călătorie cunoaştem o lucrare pictată cu 
mult temperament, în tuşe rapide, cu o lumină caldă, de amurg, sugerând forfota 
unei mulţimi care se distrează pe terasa unui local de vară. Mulţimea pestriţă este 
sugerată prin tuşe păstoase şi colorate care rup monotonia tonurilor uniforme de 
ocru sau de albastru şi în acelaşi timp dinamizează ansamblul. 

Această serie de lucrări va fi apoi expusă la Timişoara, dar în ciuda elanului cu 
care lucrează, va urma o perioadă dificilă din punct de vedere material, amplificată 
de dispariţia tatălui său şi de pierderea atelierului din casa părintească. În ciuda 
greutăţilor, caută soluţii şi încearcă să câştige bani făcând alte munci decât cele 
artistice. Între timp, pictează o serie de peisaje la Brebu Nou, în apropiere de 
muntele Semenic, dar şi în Timişoara, bucurându-se, ca întotdeauna, de malurile 
umbroase ale răului, de parcurile verzi sau de pieţele cu aerul lor istoric. Pictează 
mai multe vederi de străzi pustii, cu umbre şi lumini tranşante, de amiază, cu 
aerul lor metafizic şi continuă seria peisajelor citadine, în care oraşul său de 
reşedinţă apare în tonuri calde, scăldat în aceeaşi lumină mediteraneană, pe care 
se obişnuise să o picteze în sudul Europei. 

În toamna anului 1936 pleacă la Bucureşti, încercând să-şi găsească norocul 
într-un mediu artistic nou şi punându-şi speranţa în calităţile sale de pictor-
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portretist. Se împrieteneşte cu Eustaţiu Stoenescu, care-I introduce într-o lume 
boemă, în care-şi iroseşte timpul fără să picteze mai nimic şi fără să aibă vreo 
comandă. În cele din urmă, se întoarce acasă şi îşi închiriază o mansardă în 
clădirea fostei Bănci de Credit Maghiare, transformând-o în atelier. Se deplasează 
în repetate rânduri pentru peisaj în Munţii Banatului, la Bocşa Montană şi la 
Sasca, explorând locuri noi şi încercând să-şi împrospăteze mereu inspiraţia. Nu 
se mulţumeşte cu amintirile atâtor locuri pe unde a lucrat, ci simte nevoia să fie 
prezent şi să perceapă proaspăt fiecare culoare, formă sau undă de lumină. 

La începutul lui 1940, familia se măreşte, întâi li se naşte un fiu - Georg Oskar, 
apoi o fiică - Yvonne Marion Claire. Dar perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial şi instaurarea comunismului aduc o înrăutăţire simţitoare a condiţiei 
profesionale a artistului îr.. general, şi a sa personal. Familia Szuhanek are greutăţi 
materiale mari, îşi pierde pe rând toate lucrurile de valoare şi este redusă la o 
condiţie modestă, vecină cu sărăcia. Se iveşte totuşi din când în când, un mecena, 
care îl ajută pe pictor fie achiziţionându-i lucrări, fie invitându-1 cu familia să 
locuiască pentru o vacanţă, în reşedinţa de la ţară. Astfel, în 1948 Oskar Szuhanek 
este ajutat de familia Szobovics, care-I invită să lucreze la Secaş, lângă Timiş, iar 
artistul face portretele membrilor acestei familii, dar pictează şi mai multe peisaje, 
păstrându-se aproape de natură. Pe lângă portretele copiilor Szobovics, face şi 
portretul fiicei sale, Yvonne, cu păpuşa, o lucrare care îl arată tandru şi sensibil 
faţă de universul copilăriei. 

Este nevoit să accepte unele comenzi cu caracter ideologic, la care concurează 
cu artiştii mai tineri, stabiliţi în oraş începând cu mijlocul anilor 1950, obţinând 
adesea aceste comenzi datorită calităţilor de portretist recunoscut. Nu mai 
reuşeşte să facă portrete ca înainte, deoarece burghezii care alcătuiau clientela 
sa obişnuită au sărăcit şi ei13• Face portretele copiilor săi, pe rând, la vârsta de 14 
ani şi este invitat de către Episcopia Reformată din Oradea să realizeze portretul 
episcopului Ardaly. Această comandă mai semnificativă îl ocupă o bucată de timp, 
deoarece artistul se deplasează la faţa locului, organizând mai multe şedinţe de 
poză faţă în faţă cu modelul. 

În toată această perioadă, sumbră pentru un artist format într-un alt mediu 
cultural, obişnuit cu o viaţă liberă, de relativă prosperitate şi cu frecvente călătorii 
în străinătate, Oskar Szuhanek încearcă să se păstreze în formă intelectuală, 
exersându-şi diferitele limbi străine, pe care le cunoştea, citind cu dicţionare şi 
notându-şi cuvinte, cu competenţa unui filolog. Cititul îi ocupă o bună parte din 
zi, rezervat orelor de seară, când nu mai are lumină bună pentru pictat în atelier. 
Frecventează zilnic Biblioteca Judeţeană, ocupat fiind să-şi dezvolte orizontul 
cultural şi este deschis pentru noutăţi. 

În atelier îşi desfăşoară mare parte din activitatea zilnică şi îi place să-şi prepare 

13. Există şi câteva excepţii, câteva portrete de doamne din familii care se respectă şi au încă 
posibilităţi materiale (Portretul doamnei Mircov, Badea, Ioniţă, Coconea etc.). 
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singur pânzele, dar şi culorile. În această perioadă de penurie el încearcă soluţii 
pentru a obţine ceea ce dorea, culori de calitate, consultând un chimist în acest 
scop şi preocupându-se intens de această problemă practică, care ia un aspect pur 
intelectual pentru el. 

La începutul anilor 1960, posibilităţile de a călători continuă să fie nule 
pentru artist, nu numai că nu mai călătoreşte în străinătate, dar are dificultăţi 
să se deplaseze şi să locuiască mai mult timp în diferite locuri pitoreşti din 
împrejurimi, aşa cum făcuse în permanenţă de-a lungul întregii sale vieţi. Pictorul 
îşi caută aceste locuri prin oraş, în parcuri, pe malul Begăi sau in pieţele şi locurile 
remarcabile din Timişoara, ultimele sale lucrări reprezintă aproape exclusiv 
aceste imagini privite în aceleaşi culori luminoase, calde, care îi aminteau de 
lumina mediteraneană. Uneori caută colţuri cu unghiur! deosebite asupra câte 
unui monument semnificativ, un reper cultural pentru oraş (Peisaj cu Sinagoga 
din Cetate). Unele peisaje sunt realizate în cartierul Fabric, cu vedere spre biserica 
parohială din Piaţa Romanilor (biserica "Millenium") sau din Elisabetin cu silueta 
bisericii salvatorienilor. Alteori este atras de pitorescul unei curţi interioare de 
pe strada Dacilor sau de pe strada Ştefan cel Mare, urmărind ritmurile plastice 
date de volumele masive de zidărie, alternanţa umbrelor adânci cu zonele 
puternic luminate, aşa cum obişnuia să le conceapă din totdeauna, în acea viziune 
impresionistă cu accente post-impresioniste (exaltări cromatice care amintesc de 
fovism). 

Din această perioadă, 1964, ne stau mărturie o fotografie în atelier, care-1 
arată pe artist in picioare, în halatul de lucru şi cu paleta în mână, dar în faţa 
pereţilor încărcaţi de picturi mai vechi şi mai noi şi privind o măsuţă îngreunată 
de volumele groase, cărţi şi dicţionare, pe care le relua în orice moment de răgaz. 
Fotografia mărturiseşte despre atmosfera intelectuală care domina atelierul, ca şi 
despre tabieturile sale culturale. 

Din 1960 există de asemenea şi un Autoportret1\ în care artistul se reprezintă 
sobru, cu o atitudine serenă, privind rezervat spre viitor, atitudine complet diferită 
faţă de lucrarea realizată în 1912, la Paris. Dacă atunci privea intens şi cu multă 
curiozitate înainte, spre un viitor promiţător, care se afla în faţa lui, în această 
lucrare de senectute, entuziasmul este temperat de dominanta de griuri argintii, ca 
şi de atitudinea nemişcată, monumentală a artistului. Impresia de calm şi aşezare 
rezultă şi din fundalul simplu, neutru al peretelui, tratat asemenea unui ecran. 

În 1967, la împlinirea vârstei de 80 de ani, i se organizează, în spaţiul hotelului 
"Cina'; din Timişoara, o expoziţie personală (ultima la care artistul participă). Cu 
această ocazie, sunt prezentate publicului în jur de 30 de picturi, selectate din 

14. Artistul a fost zgârcit cu propria sa reprezentare, nu se cunosc decât trei autoportrete de-a 
lungul carierei sale artistice: unul îl reprezintă foarte tânăr, din 1908, academic, pe când se 
pregătea să plece la Paris, autoportretul din 1912 de la Paris, iradiind spiritul picturii moderne 
şi cel din 1960, la senectute, de o simplitate aproape clasică. 
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întreaga sa carieră şi care încă se mai află în posesia sa. O fotografie realizată la 
acel eveniment îl înfăţişează vesel, surâzător, aşezat alături de confraţii mai tineri, 
printre care îi recunoaştem pe Julius Podlipny, acuarelistul Bona, Victor Gaga, 
Aurel Breilean şi Adalbert Luca, între alţii. 

Prin întreaga lui creaţie, pictorul Oskar Szuhanek a reprezentat o anume epocă 
şi o anume generaţie de artişti, cei care, chiar dacă nu au participat direct la cele mai 
îndrăzneţe experimente ale avangardei, au răspândit modernismul, contribuind 
la asimilarea, de către publicul larg, a curentelor de la sfârşitul secolului al XIX
lea şi de la începutul secolului al XX-lea. Fire solară, el s-a bucurat, transmiţând 
şi celorlalţi bucuria de natură, de lumină şi de culoare, elemente acceptate fără 
rezerve, căutate pretutindeni, fie şi în cele mai modeste locuri. 

Format mai întâi la Budapesta, el a asimilat într-o primă etapă modul de 
reprezentare al academismul, dar cu o înaltă şcoală, cu o impresionantă capacitate 
de sinteză a desenului, înscriindu-se în spiritul picturii central-europene. Perioada 
pariziană, dar şi trecerea prin alte academii libere europene, cum ar fi cea de la 
Roma, au jucat un rol hotărâtor în asimilarea modernismului post-impresionist, 
cu accente fove uneori. În acei ani, cât a lucrat şi expus în occident, s-a format ca 
un artist perfect european, mai mult de tradiţie franceză. Această perioadă şi-a 
pus amprenta asupra stilului său pictural, luminos şi uşor, încercând să redea cu 
firesc frumuseţea lumii încunjurătoare. Nu a fost atras de expresionism, pentru 
că nu se simţea apăsat de tensiuni psihice şi existenţiale; dimpotrivă, avea mai 
degrabă o fire de latin, care căuta să vadă şi să redea mereu partea frumoasă a 
lucrurilor. Din acest punct de vedere îl putem considera un clasic, în căutarea 
perfecţiunii lumii, privită ca o Arcadie. 

Astfel, locul pictorului Oskar Szuhanek în arta bănăţeană a fost unul major, 
el fiind reprezentantul unei culturi apusene, de o factură oarecum diferită în 
comparaţie cu aceea a colegilor săi din toate generaţiile. Cei mai tineri, lipsiţi de 
posibilitatea de a călători şi de a fi în contact cu tradiţia occidentală, puteau găsi 
în opera lui un model demn de luat în considerare. 

OSKAR SZUHANEK- A PAINTER OF THE BANAT 
PROVIN CE 

Summary 

The paper introduces the life and the artistic activitiy of a famous painter of 
the Banat province from the XXth Century. The creation of the artist is presented 
in connection with the events that marked the history of Europe in the last 
Century. 
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Fig.l.  Artistul in atelier, 1964. 

Fig. 2. O. Szuhanek la anii senectuţii, 1967. 
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Fig. 3. Peisaj mediteranean, 1913, colecţie particulară 

Fig. 4. Casă cu castan, 1913, colecţie particulară 
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Fig. 5. Pădure, 1918, colecţie particulară. 

Fig. 6. Balcic, 1922, colecţie particulară. 
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Realizează gravură caracterizată 

prin persistenţa obsesională a 
chipului, chipul înţeles şi propus ca 
expresie, la rândul ei, expresia fiind 
văzută ca traducere a interiorităţii. 
Aşadar, expresia, ca stare lăuntrică, 
expresia ca dimensiune sufletească 
determină ipostazieri diferit 
manifestate, când vagi sau mirate, când 
apăsate de tristeţe. Realizarea face 
constant apel la pete şi stropiri dar, 
în egală măsură, şi la accente liniare. 
Chipul apare ca o constelaţie din stele 
negre, cu aglomerări şi dispersări, cu 
explozii şi implozii, cu stele fixe şi nove, 
cu nebuloase şi găuri negre, cu trasee 
ale unor stele căzătoare. Stropituri şi 
contururi, apărute aleatoriu sau din 
intenţionalitate, ivesc pe o boltă de 
nicăieri constelaţiile Leul şi Hidra, 
Racul şi Linxul, Carul Mare şi Carul 
Mic numai pentru a arăta că acolo 
există întotdeauna un chip mereu citibil 
şi ochi, fiind de fiecare dată oglindă a 
sufletului. Se vede că nu ce ascunde 
un chip contează, întrucât o taină nu 
ar putea fi posibilă în absenţa a ceea 
ce spune, a ceea ce exprimă un chip 
(Ciclul Taină, 2002, 2003). 
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Leon ALEX 

Pictor. Născut în 1907 şi decedat în 
1944. A fost departat şi închis in lagărul 
nazist de la Auschwitz. Se formează 
în Timişoara, avându-1 profesor pe 
Julius Podlipny, de aici provenind, ca 
formulă artistică, direcţionarea sa către 
expresionism. A activat o perioadă în 
mediul artistic bănăţean. 

Metoda expresionistă, justificată şi de 
propria-iexperienţădeviaţă,esteaplicată 
întregii figuri umane, dar cu accentul 
evident aşezat pe chip. Personajele 
sale sunt oameni marginalizaţi, a 
căror suferinţă transpare dramatic 

lndrăgostiţi 

atât din dimensiunea atitudinală 
cât şi din expresia fizionomică. 
Alungirea exagerată, intenţionată a 
nasului provoacă o profilare facială 
particulară. Predominanţa masivului 
facial le subliniază starea de frustrare, 
supărarea, disconfortul sufletesc. Ideea 
de cuplu se consumă într-o îmbrăţişare 
ca o încercare singulară de protejare şi 
de salvare reciprocă. Strâns îmbrăţişaţi, 
tăcuţi şi amărâţi, fiecare îşi caută cu 

disperare speranţa în celălalt. Sunt 
corporalităţi nude, anume golite de 
senzualitate, dar aflate departe de orice 
spiritualizare. Mai degrabă frica de care 
sunt domina ţi îi defineşte - un fel de mici 
animale speriate, care inchid ochii ca să 
se salveze. Şi dragostea de care încearcă 
să se agaţe nu ii mai poate ajuta cu 
ceva (Îndrăgostiţi). Trecerea sa efectivă 
prin lagărele naziste de exterminare va 
aduce cu sine o radicalizare tematică 
şi, implicit, o accentuare a viziunii 
expresioniste, atât în pictură cât şi în 
grafică. Imaginile terifiante ale spaţiului 
concentraţionar îl urmăresc permanent 
cu ipostaze dureroase de coşmar. 
Realizarea imagistică . şi picturală 
subliniat expresionistă se alimentează 
din contraste anume căutate şi anume 
apăsate, de la contrastul dramatic, 
ţipător dintre culori şi dintre planurile 
spaţiale până la cel dintre plutonul de 
execuţie şi condamnaţii împuşcaţi 
în faţa zidului. Aceste trăiri la limită, 
paroxistice mobilizează atitudinea 
pictorului care acuză, care denunţă că 
orice tribunal nu are nici o justificare, nu 
are nici un drept natural să condamne 
la moarte (Execuţia). 

Ştefan ALEXICI 

Pictor. Născut în 1876 şi decedat 
in 1923. Studiază la Academia de Arte 
Frumoase din Munchen intr-o perioadă 
când aici erau profesori Hans Thoma 
( 1939-1924) şi Wilhelm von Diez 
(1839- 1907}, Wilhelm Leibl (1844-
1900) şi Wilhelm Tri.ibner ( 1851-1917). 
Activează la Arad, Timişoara şi in alte 
locuri din Banat. 
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Manifestă o sensibilitate obsedată 
de ideea fatalităţii şi de tema morţii 

Autoportret cu vioară 

frecventă în spiritualitatea central 
europeană de la academism până 
la orizonbll stilistic 1900, mai ales 
în varianta secession în subteranele 
căruia circulă în mod caracteristic. O 
asemenea predispoziţie este învăluită 
într-o atitudine romantică profilată 
pe fondul variantei germane a acestui 
regim artistic. Reţine amănunţit 
particularitatea personajelor deodată 
cu situarea lor într-o indeterminare 
existenţială. Amestecul subliniat 
de polarităţi ale existenţei umane 
(viaţă-moarte, râs-plâns, bucurie
durere, plăcere-dezgust, frumos-urât, 
bine-rău, lumină-întuneric) creează 
contraste în care termenul subiacent 
îl subliniază pe cel central, pe cel de 
drept important. Prezenţa de prim plan 
a omului, un personaj cu paharul şi cu 
ulciorul de vin, cu ochelarii pe nas care 
îi concentrează privirea este însoţit de 
un schelet care îi cântă din vioară, la 
ureche inspirându-i un zâmbet amar 
ca tonalitate, rămas îngheţat. În fundal 
un bărbat şi o femeie îmbrăţişaţi, un 
cuplu, privesc semnificativ, fiecare în 
felul său: bărbatul cu un râs întrebător, 
nedumerit, femeia cu un râs afirmativ, 
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îngust, ştiutor. Structura alegorică a 
comunicării evocă viaţa cu plăcerile şi 
bucuriile ei, însoţită, ca la o petrecere, 
de cântecul predestinării. Asocierea 
petrecere-vin -vioară arată existenţa 
desfăşurată pe fondul muzical al morţii, 
împăcată cu fatalitatea ei. Iubirea, 
care ia în derâdere împletirea viaţă
moarte, vin-cântec, aude şi ea aceeaşi 
melodie. Scena respectivă prezintă 
o situaţie melodramatică, văzută ca 
şi cum ar face haz de necaz. Ironia şi 
autoironia fac trimitere la un substrat 
dominat de tragism în care se simt 
ecouri romantice ultime, târzii. Această 
pictură se formulează academist, 
dar întredeschide o portiţă suflului 
expresionist (Autoportret cu vioară) . 
Toate personajele lui Ştefan Alexici 
sunt simbolice. Angajat alegoric, cel 
care trage clopotele, personaj încă în 
viaţă, este de fapt angajat în slujba 
morţii. Bătând clopotele, semnalează 
prezenţa ei alarmantă. Toate, şi satul 
şi biserica şi omul şi clopotul, se află, 
de fapt, pe tărâmul care aparţine 
morţii (Clopotarul). De asemenea, în 
dimensiunea simbolică, insinuant, şi 
lăutarul producător de muzică, cel venit 
să înveselească, aduce cu sine, în umbra 
sa, negura nopţii iar în linia melodică 
a cântecelor sale se fac auzite sonuri 
mortuare, se simte sensul exclusiv, fatal 
al vieţii (Slavko muzicantul) .  
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Gheorghe BABA 

Pictor. Născut în 14 decembrie 
1863, la Caransebeş. Decedat în 10 
martie 1953, în comuna Frasin, lângă 
Câmpulung • Se iniţializează în pictură 
cu Anton von Bissingen apoi urmează 
Academia de Arte Frumoase din Viena, 
1893-1896. Revine în Banat, la orşova, 
apoi pleacă la Turnu Severin. La Craiova 
lucrează în atelierul fotografic al lui 

Flori 

Dudinschi, după care începe să lucreze 
pictură murală cu Ilie Petrescu, tatăl lui 
Costin Petrescu, din 1902 până la primul 
război mondial. Revine la Caransebeş 
unde a practicat pictura de şevalet, în 
special peisajul. În 1922, împreună cu 
fiul său Corneliu Baba, va deschide o 
expoziţie la Lugoj care se bucură de un 
succes deosebit • Expoziţii personale: 
Lugoj, Caransebeş, Timişoara, Craiova, 
Ploieşti • Pictură murală la bisericile 
din Valea Mieilor, Albeşti, Ceptura în 
Prahova, la bisericile din Ferdinand şi 
Sinersig în Banat. 

Atât îndrumarea contelui Anton von 
Bissingen cât şi studiile la Academia 

vieneză 1-au orientat către o pictură 
de factură academistă în articulaţiile 
ei definitorii, dar cu suficient de multe 
libertăţi de execuţie proprii picturii 
pleneriste, astfel încât primatul este 
asigurat de spaţialitatea cromatică, 
de structura cromatică bine simţită şi 
adecvat condusă pe pânză. 

Şi ca tematică şi ca realizare peisaj ele 
sale, aflate la graniţa dintre realism 
şi impresionism, prezintă constant 
preferinţe pentru o factură cromatică 
viguroasă, întreţinută totodată cu un 
deosebit simţ armonie al gamelor. 
Pitorescul lumii, partea de frumuseţe 
a naturii, de bucurie construiesc un 
ideal care pare să fie, prin pictură, 
mai apropiat, observabil (Peisaj) .  În 
portretistică atenţia îi este reţinută 
în primul rând de particularităţile 
fizionomice. Astfel, într-un portret din 
profil, reperele anatomice sunt tratate 
cu acribie, cu atât mai mult cu cât orice 
profil este numai o faţetă secundă a 
personajului portretizat, o prezenţă 
parţială (Portret de bărbat din profil). 
Şi în desene se face simţită aceeaşi bine 
însuşită meserie a artei. Deşi execuţia 
este destul de liberă, este urmărită 
cu claritate expresia figurii şi starea 
personajului, de parcă ar fi preocupat, 
de parcă s-ar exterioriza ca răspuns 
dintr-un dialog cu un interlocutor 
nevăzut, aflat în afara cadrului (Cap de 
bărbat). 
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Traian BAIA 

Pictor. Născut în 1945 la Bobda, 
judeţul Timiş, decedat în 1987 la Reşiţa. 
Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice 
a Universităţii din Timişoara (1969) şi 
a Institutului "Nicolae Grigorescu" din 

Toamna 

Bucureşti (1982). Activează la Reşiţa • 
Expoziţii personale: Alexandria, Turnu 
Măgurele, Reşiţa, Băile Herculane, 
Botoşani, Craiova • Saloane oficiale: 
Reşiţa, Timişoara, Bucureşti, Pancevo • 
Tabere: Herculane, Semenic, Rudăria, 
Almăj, Tulcea, Delibata (Iugoslavia). 

Posedând o reală vocaţie a 
prieteniei, Traian Baia a practicat o 
pictură al cărui figurativ se lasă logic 
esenţializat şi deschis către gestualism 
abstract, dar mai atent, mai ordonat 
exprimat, astfel încât să producă o 
structură de bază a imaginii pe care să 
se aşeze temeinic substanţa cromatică. 
Predomină culorile calde, stinse, aflate 
în contrast atenuat cu cele reci, grizate. 
Ton urile toate sunt adunate sub semnul 
liniştii şi sub dominanta simţirii de tip 
melancolic (Peisaj, Compoziţie). Atras 
de frumuseţea artei populare va realiza 
într-o întreagă perioadă lucrări pe teme 
provenite din acest perimetru. A lucrat, 
de asemenea, grafică şi sculptură. 

Patrimonium Banaticum, V, 2006 

Maria BANA JICHIŢ A 

Pictor. Născută în 10 martie 1948, 
la Topolovăţu Mare, jud. Timiş. 
Absolventă a Facultăţii de Arte Plastice 
a Universităţii Timişoara şi a Institutului 
de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" 

Bucureşti, 1982. A studiat cu Constantin 
Flondor şi Romul Nuţiu. Profesor la 
secţia de pictură ·a Palatului Copiilor 
Timişoara • Expoziţii personale: 
Petrila, 1981; Lonea, 1982; Timişoara, 

Fereastră III 

2003, 2005; Angouleme (Franţa), 
2004; Harsewinkel (Germania), 2005 • 
Saloane oficiale: Cluj, 1973; Arad, 2003; 
Timişoara, 2003, 2004 • Expoziţii de 
grup: Petroşani, 1973; Craiova, 1974; 
Deva, 1974; Petrila, 1975; Timişoara, 
1991, 2001, 2003, 2004; Lugoj, 2002; 
Csongrad (Ungaria), 2004; Zsambek 
(Ungaria), 2004; Szeged (Ungaria), 
2004; Bârlad, 2004; Nova Zagora 
(Bulgaria), 2004 • Documentări: 
Angouleme (Franţa), 1994, 1998, 
2001; Harsewinkel (Germania), 1995; 
Paris, 2004; Csongrad (Ungaria), 2004 
• Lucrări în colecţii din: Grrmania, 
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Franţa, Ungaria, Iugoslavia, România, 
S.U.A., Italia. 

Maria Bana Jichiţa îşi struneşte cu 
eleganţă tumultul interior, dar îşi lasă o 
supapă prin care să răbufnească, aspect 
care se face resimţit mai ales în tensiunile 
cromatice. Reprezentative sunt pânzele 
dezvoltate pe tema ferestrei, fie a 
ferestrei care delimitează şi cadrează, 
care justifică, până la urmă, imaginea, 
fie a peisajului câmpiei, când fereastra 
este depăşită ca şi cum privitorul s-ar 
afla în peisaj. Fereastra este dezbătută 
în funcţie de caracterul ipostazelor sale, 
ca obiect, ca parte a unui perete, văzută 
din exterior, ca loc de vedere străbătut 
cu privirea din interior, ca spaţiu al 
reveriei, locuit de elanuri exuberante şi 
circumscris călătoriei vizuale. De aici 
provine multitudinea funcţionalităţilor 
imagistice când priveliştea desfăşoară 
văzutul, lucrurile şi depărtarea, când 
perdelele trase peste fereastră produc 
jocuri transparente, diafane, când 
pretextul prilejuieşte o caleidoscopică 
mată a cromaticii, când starea din 
interior aduce visare şi când cea de la 
exterior inspiră melancolie. În structuri 
de vagă tensionare ţuculesciană, 
fereastra este, rând pe rând, contur, grilă, 
geometrie, structură, perimetru, obiect, 
grafism, privelişte şi sugerează discret 
figurativul cu sens de natură statică sau 
de; peisaj urban, de răsărit sau de apus 
de �oare (Fereastră, Aparenţe, Sugestie 
în albastru, Geam acoperit, Secvenţe 
luminoase). Privirea înregistrează în 
spaţiul ferestrei fulguraţii cromatice 
(Secvenţe în imediat, Trasee luminoase), 
vederea prin fereastră activează ideea 
de fereastră-tablou (Secvenţe urbane, 
Fi.xaţie), imediatul văzut prin fereastră 

potenţează aproprierea (Secvenţe din 
imediat, Lumina), când fereastra, ca 
o lupă, apropie şi dilată, densifică dar 
şi răspunde chemărilor din depărtare 
(Panoramă, Întipărire) . 

Fereastra, devenită vitraliu 
instantaneu, vitraliu aleatoriu, unealtă 
ascultătoare la îndemâna ochiului, 
recipient încăpător pentru culori, 
spaţiu nelimitat de joc pentru privire, 
loc de miraje cromatice, perimetru de 
plasticităţi libere, geometrie relativă, 
cascade, abundenţe de culori, torente, 
clipe de exuberanţă, peisajul astfel 
prilejuit îşi transferă pâlpâirile sau 
exploziile îndepărtate într-un vegetal 
dens, adus ca un fel de soclu pentru 
respectiva fereastră. Se afirmă ca o 
creştere, ca o urcare, ca o ascensiune 
atunci când se află în exterior, greu de 
seve, expansiv, cu o evidentă calitate a 
asocierii cu ochiul incert al ferestrei, 
dar, aflat în interior, păstrat în buchete 
puse în cui cu capul jos; atârnă specific 
într-o formă a eternităţii, cu rostul 
uitat, rămas abia văzut în spaţiu şi 
foşnind uscat, ieşit din timp (Ritmuri 
vegetale, Aşteptare, Mănunchi de flori, 
Două buchete). 

Spaţiul funciarmente metafizic 
al cârnpiei marchează întotdeauna 
orizontul, dar un orizont mereu însoţit de 
incerta geometrie a unui pătrat alunecând 
discret, insinuant pe cer sau pe pământ 
într-un răstimp care amestecă răsăriturile 
şi apusurile de soare. Dacă atmosfera 
se întunecă puţin este pentru a crea 
tonalitatea care să permită apariţia pe 
zare a unor miraje cromatice capabile 
să schimbe întregul sens al peisajului, să 
primească regimul cromatic al oricăror 
iviri (ciclul Peisaj de pustă) . 
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Ludwig von BERSUDER 

Pictor. Născut în 1825 la Timişoara 
şi decedat tot aici în 1895. Este format 
prin studii libere de artă şi activează 
în oraşul natal. Se inspiră din viaţa şi 
evenimentele, în general sărbătoreşti, 
festive ale oraşului de pe Bega. 

S-a lăsat atras de spectaculosul 
festivităţilor de la diferite sărbători, de 
petreceri populare şi de parăzi militare. 
Pictorul, de pildă, descrie grădina 
publică delimitată de un gard şi ecranul 

Parada la Timişoara 

vegetal al copacilor. În mijlocul grădinii 
tronează un pavilion alb pe care flutură 
steaguri multicolore şi în jurul căruia 
o mulţime de bărbaţi şi de femei, 
îmbrăcaţi duminical în costumele 
epocii, se plimbă agale, probabil, în 
sunetele fanfarei. O paradă militară, 
în prim plan, se aliniază disciplinat, 
îşi remarcă regularitatea geometrică. 
Tocmai acest contrast dintre prim 
planul riguros ritmat de şirurile de 
soldaţi şi planurile mai îndepărtate, 
presărate liber, amalgamate spontan de 
mulţimea în mişcare a cetăţenilor ieşiţi 
la promenadă pare să îi reţină atenţia 
pictorului, aspectul urban pitoresc, dar 

Patrimonium Banaticum, V, 2006 

în care lucrurile se alătură, dar nu se 
amestecă (Parada la Timişoara). 

Anton von BISSINGEN 

Pictor. Născut în 1822 şi decedat în 
1894. Urmează studii libere de pictură. 
Este activ la Caransebeş şi Timişoara. 
Parcurgând o carieră militară contele 
Anton von Bissingen va frecventa 
în lucrările sale teme provenite din 
respectivul domeniu, dar observat 
în situaţii particulare, văzute din 
interior de un ochi având calitatea de 
martor direct. În casa lui de la Teiuş, 
din Caransebeş a ucenicit şi a locuit 

Voita 1848 

Gheorghe Baba înaintea plecării 
acestuia la academia vieneză. 

Lucrările sale atrag atenţia asupra 
unor ipostaze aparte, în spiritul lui 
Francisco Goya, cel din Dezastrele 
războiului. Degradarea umană, 
dezorientarea pe care aceasta o provoacă 
îi prilejuieşte pictorului o satiră cu gust 
amar, dezvăluind o faţă revoltătoare 
a morţii, eludând orice respect, orice 
urmă de eroism. Aşa este evocată o 
scenă de după consumarea luptei când 
soldaţii morţi sunt jefuiţi de obiectele 
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ce le aveau asupra lor, dezbrăcaţi de structuri, păstuozităţi şi plasticităţi 
haine, scotociţi în raniţă, descălţaţi. în sine, pentru fragmentul expresiv. 
Încă persistă fumul exploziilor într-un Repetiţia, ca element de structură 
spaţiu gol, anonim, el însuşi părând şi ca factor de imagine se consumă 
complice. Starea dezolantă a lumii constant în sugestia de elementaritatea 
trecute prin război beneficiază aici de 
un narativism direct, crud, pe măsura 
celor relatate despre bestia umană, fără 
scrupule, aici când ea este în acţiune. 
Imaginea păstrează urmele unui aspect 
condamnabil al omului dar pe care, din 
păcate, războiul îl resuscită periodic 
(Voita, 1848). 

Nora BLAJ DEMETRESCU 

Pictor. Născută în 16 martie 1971 
la Deta, judeţul Timiş. Absolventă a 
Facultăţii de Arte a Universităţii de 
Vest Timişoara, secţia pictură, 2000. 
Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din 
2001 • Expoziţii personale: Timişoara 
2001, 2003; Constanţa 1999; Mamaia 
1999 • Saloane oficiale: Timişoara, 
1999, 2000, 2001,  2002, 2003, 2004; 
Bucureşti, 2001; Arad, 1998. Expoziţii 
de grup şi colective în ţară: Timişoara, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 
Arad, 1998; Bucureşti, 1998, 1999, 
2002; Sibiu, 2002; Satu Mare, 2003. 
Peste hotare: Budapesta (Ungaria) 
1998; Bamberg (Germania) 2002; 
Neumark (Germania) 2002; Nurenberg 
(Germania), 2003; Varralo (Italia), 
2003; Frankfurt (Germania), 2003; 
Erfurt (Germania), 2003 • Tabere de 
creaţie: Gant (Belgia), 2003; Varralo 
(Italia), 2003; Budapesta, 2003; Erfurt, 
2003 • Lucrări în colecţii din România, 
Germania, Italia, Ungaria, Belgia. 

Manifestă pregnantpreferinţa pentru 

Lumina focului meu 

mistuitoare a focului. Funcţionează 
o cromatică de permanenţă - roşul, 
oranjul, galbenul şi negrul - dar în 
interiorul căreia se admite o nelimitată 
libertate a gesticii din realizare, după 
cum, fragmentul găsit sau provocat se 
vede finalizat atunci când se desfăşoară 
ca perimetru al descărcărilor energetice. 
Realizarea spontană caracteristică, în 
forţă se conexează adecvat arderilor 
devastatoare, incendiilor permanente. 
Peste tot incendii. În interiorul focului 
temperaturile înalte şi tensiunile grave 
conduc zvâcnirile piromane şi efectele 
pirotehnice, totuşi, către modul natural, 
cel din arderea lemnului, a caselor 
sau a pădurilor (Farmecul montan, 
Drum spre tine, Rană, 2001),  dar 
este sugerat, în egală măsură şi focul 
sanguin, energic, masculin, hipertensiv 
(Aşteptare, Fluturare, Jumătatea ta, 
Astăzi, 2003). Aşadar, se dezvăluie un 
foc nestins, prolific, expansiv, exploziv 
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de parcă existenţa întreagă ar fi un şir 
de epifanii. Substanţa lumii este un 
conţinut cromatic aflat în mişcare. 
Roşul ca revărsare, ca expansivitate, 
galbenul ca localizare, ca delimitare, 
oranjul ca licărire, caleidoscopic, 
negrul ca schelet, ca remanenţă întreţin 
flăcările fără astâmpăr, arderea ca stare 
a materiei (Punct, Semn de întrebare, 
28 Septembrie, Eu, Semn, Noi, Peisaj, 
Noaptea, 2002-2003) . Gestualismul 
combinat cu taşismul aduc în pictura 
aceasta o stare nemijlocit exprimată 
printr-o edificare artistică netă, 
convingătoare. 

Doru BOSIOK 

Grafician. Născut în 6 martie 
1950 la Nicolint, Serbia. Absolvent 
al Institutului de Arte Plastice "N. 
Grigorescu" Bucureşti, secţia grafică, 
1973. Specializare la Paris, bursă 
a guvernului francez, 1982-1983. 
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici 
din Voivodina. Preşedinte al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Jugoslavia, 
1985-1988 • Premiul Salonului de 
octombrie, Pandora, 1973, 1975; 
Premiul Salonului de mai, Pancevo, 
1981, 1983, 1985, 1994; Premiul "Peniţa 
de Aur" al oraşului Belgrad, 1983; 
Premiul Salonului Stremska Mitrovica, 
1987; Premiul "Promo 92" de Aur, 
Belgrad, 1992; Premiul anual pentru 
design BSB, 1992; Placheta Salonului 
de octombrie, Belgrad, 1993 • Expoziţii 
personale: Vârşeţ, 1974; Pancevo, 1974; 
Saraievo, 1975; Novi Sad, 1976, 1979, 
1980, 1984, 1988, 1999, 2000; Zagreb, 
1981;  Belgrad, 1985; Liubliana, 1989; 
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Paris, 1983; Slavonski Brad (Slovacia) 
1986; Chicago, 1996; Timişoara, 2002. 
Expoziţii colective şi de grup Bucureşti, 
Cluj Napoca, Galaţi, Paris, Montreal, 
Waklawek (Polonia), Bratislava 
(Slovacia), Novi Sad, Belgrad, Pandora, 
Saraievo, Zagreb, Liubliana. 

Practică o grafică animată sub 
auspiciile ironiei, stimulată prin 

Erogen zoon 

activismul ager al minţii. În parte îşi are 
formele extrase din orizont cultural, 
din istoria artei pe care le antrenează 
ironic şi le relaţionează inedit, le face 
funcţionabile afectiv şi le prezintă 
justificabile, totuşi, raţional.În cealaltă 
parte a desenelor sale, acceptând 
regimul ludic, sunt asumate iopstazele, 
unele ca joc efectiv evocat, altele ca 
sugestie a jocului, altele ca joc în rol de 
metaforă existenţială. Timbrele lipite în 
desene, peste cap sau peste ochi, peste 
gură sau peste haină arată acele poncife 
care opturează comunicarea pentru că 
simplifică şi restrâng, reduc şi sărăcesc. 
In desenele sale, în schimb, canonul 
figurii umane egiptene, canonul 
leonardesc, bacanta lui Tizian, tabla 
de şah sunt particularităţi amplificate 
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simbolic şi impulsionate arhetipal, chiar 
dacă simplificarea formei desenate se 
produce până la idee, până la schiţa 
de sugestie, până la desenul infantil, 
până la notaţia directă, spontană, până 
la simplul joc grafic, un joc parodic, 
demitizator. 

Iuliu BOSIOC 

Sculptor. Născut în 14 august 
1875 la Berlişte, în jud. Caraş Severin. 
Tatăl, Nistor Busuioc şi fratele Iosif 
au practicat şi ei sculptura. Realizează 
împreună iconostasele bisericilor 
din Berlişte, Jam, Vrăniuţ, Ilidia, 
Miloveni, Nădlac. Singur realizează 
sculptura la bisericile din Păuliş, Vrani, 
Nicolinţul Mare, Lipova, Brad, Naidăş 
181 Participări expoziţionale: Bucureşti, 
Neapole, Timişoara, Vârşeţ, Budapesta, 
Barcelona • Premii: Budapesta, 1891; 
Bucureşti, 1894; Barcelona, 1929 • A 
fost profesor la Şcoala de Arte şi Meserii 
din Craiova, apoi la Şcoala Superioară 
de Arte şi Meserii din Bucureşti • 
Încetează din viaţă în 1950. 

Talentul şi experienţa artistică 
1-au ajutat să depăşească întotdeauna 
stadiul meşteşugăresc al realizărilor. 
Sculptura numeroaselor sale iconostase, 
respectând restricţiile canonice 
figurative, a reuşit să conducă motivele, 
formele decorative şi simbolice spre 
un nivel ridicat al funcţionalităţii 
expresive. Frontalităţile iconostaselor 
se încadrează armonios în ansamblul 
interioarelor de biserici şi creează un 
elegant centru de interes în direcţia 
altarului. 

Tiberiu BOTTLIK 

Pictor. Născut în 16 octombrie 
1884, la Biserica Albă, Serbia. Moare 
în 197 4 la Baeşa, jud. Caraş Severin. 
Studiază la Budapesta (1902), urmează 
Academia de Arte Frumoase din Viena 
(1902-1906), apoi la Paris (1907-1914) 
cu Lucian Simion şi Aristide Laurent şi 
la Roma (1912). Din 1926 se stabileşte 
la Baeşa • Expoziţii personale: Reşiţa, 
1958 • Saloane oficiale: Budapesta, 
1904; Viena, 1905, 1906; Paris, 1911, 
1912, 1913, 1914; Reşiţa, 1965, 1967, 
1968, 1970; Timişoara, 1967, 1969 • 
Lucrări monumentale: Monumentul 
eroului necunoscut, Baeşa • Lucrări 
în colecţii de stat şi particulare din 
România, Ungaria, Austria, Franţa, 
Italia. 

Trecut prin şcoala vieneză, apoi prin 
cea pariziană, obişnuinţele artistice 
ale lui Tiberiu Bottlik vor intra, în 
egală măsură, elemente care dezvăluie 
rigoarea realizării, dar şi aspecte care 
aparţin preocupării pentru expresie. 

Manifestă precumpănitor înclinaţii 
pentru portretistică. Referenţial este 

Suzana cu vioara 
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Suzana cu vioara (1912), portret 
compoziţional, portret postura}, 
rezultat dintr-o pictură bine articultă. 
Prezenţa feminină, deschisă şi qldă, 
instrumentista, văzută într-o pauză 
muzicală, inspiră pictoruluiostructură 
imagistică ordonată în jurul expresiei 
chipului. Acest centru net de interes 
reţine şi comunică instantaneu} stării 
sufleteşti, al atitudinii cu aerul că ar 
dialoga cu privitorul, că îl contactează 
prin concentrarea privirii. Ceva din 
pictura de gen se împleteşte intim cu 
decorativismul simbolismului. Este 
un dublu portret căci personajul bine 
definit din prim plan este însoţit, 
într-un plan secund, de un altul, tot 
feminin, mai estompat, ca un fel de 
umbră, ca un fel de ecou. Expresia şi 
gestica mâinilor, la fel de pregnantă 
ca expresia chipului, contribuie la 
eleganţa atitudinii, la modernitatea 
ei. Într-un alt portret, Tiberiu Bottlik 
se vădeşte a fi un pictor încă apropiat 
formulei practicate pe suportul mai 
vechi al deprinderilor academiste 
din şcoala vieneză. Aici eleganţa şi 
farmecul feminin se închid în tăcerea 
unui cuantum ridicat de mister, 
asocierea cu un buchet de trandafiri 
pulsează romantic iar staţiunea 
corporală relaxată privilegiază 
lirismul liniilor de contur (Portret de 
femeie). Reuşeşte portretul şi atunci 
când este preocupat de freamătul 
lăuntric al omului, de pildă al unui chip 
încruntat în spatele ramelor rotunde, 
subţiri ale ochelarilor. Privirea severă 
aruncată peste ochelari este un semn 
al unei porniri interioare cu înclinaţie 
spre vorbă. Chipul şi mâinile, 
rotundul ochelarilor şi rotundul 
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paharului avut în faţă alcătuiesc o 
compoziţie piramidală vădit subliniată 
pe axa centrală, marcând un izbutit 
portret caracterologic, în limitele 
pitorescului şi în spiritul tradiţiei 
artistice vieneze (Băutorul de vin). 
Pictorul însuşi a făcut notă de farmec 
aparte, de pitoresc, iar imaginea pe 
care şi-o fixează într-un Autoportret 
confirmă. Figura bonomă, zâmbetul 
larg, dintr-o vârstă aşezată, încărcată 
de cele trăite în viaţă, apare sfătos, ca 
un chip de vechi maestru. Calmul şi 
privirea adâncă, înţelepciunea vârstei, 
echilibrul şi statica ei îl particularizează 
cumva rembrandtian, dar, pare-se, cu 
ceva mai multă seninătate şi mai multă 
împăcare (Autoportret). În general, îşi 
are portretistica situată între profilul 
psihologic (Pălărierul) şi portretul 
compoziţionalangajattematic (Odihna). 
În peisaj este spontan şi solar (În curte), 
iar în interioare şi natura statică este 
caracterizat de intimism şi preferinţa 
pentru descripţie (Floarea soarelui) . 
A realizat, de asemenea, sculptură 
funerară (Tristeţe, Trandafirul) şi a 
turnat în bronz (Miner). 

Karl BROCKY 

Pictor. Născut în 1807, la Timişoara 
şi mort în 1855, la Londra. Frecventează 
Academia de Arte Frumoase din Viena 
(1823-1833). Efectuează călătorii de 
studii în Italia. Se stabileşte la Londra 
unde se impune în primul rând ca 
portretist. 

Se exercită într-o pictură apropiată 
ca factură rococo ului. De regulă, îi reţine 
atenţia frumuseţea chipului cu o anume 
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Portret de fată 

identitate descoperită între o cochetărie 
tandră şi o senzualitate discretă. 
Puritatea prezenţei, ingenuitatea 
este subliniată de expresia jucăuşă a 
ochilor şi de complicitatea şăgalnică a 
privirii. Acestui tip de direcţionare a 
comunicării imagistice îi corespunde 
un decorativism pe măsură ca substanţă 
artistică (Portret de fată). 

Inalteportretesearatăafimaiapropiat 
de formula imagistică biedermeier, 
accentul fiind aşezat pe exactitatea 
reprezentării dintr-o realizare apăsat 
detaliată prin intermediul eclerajului 
(Franz Weldin, Barbara Weldin). A 
realizat, de asemenea, pânze pe teme 
din mitologia antică meridională, scene 
de gen dominate de aer intimist şi 
peisaje în viziune clasicistă. 

Laurenţiu BUDA 

Grafician şi pictor. Născut în 
Timişoara la 16 mai 1931. Decedat 
în 27 iulie 1922, la Cluj Napoca. 
Absolvent al Institutului de Arte 
Plastice "Ioan Andreescu" din Cluj 

Napoca, secţia grafică, 1958. Membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici • Expoziţii 
personale: Cluj Napoca, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977 ... 1991; 
Bucureşti, 1967, 1968, 1970, 1974, 
1977. Expoziţii de grup şi colective în 
ţară: Cluj, Bistriţa, Dej, Turda, Baia 
Mare, Sibiu, Bucureşti. Peste hotare: 
Titograd (Iugoslavia) 1968, Budapesta 
Miskolc (Ungaria) 1974, Berlin, 1975 
• Publicată postmortem, Clipa aceea, 
Editura Argonaut, Cluj Napoca, 
1998, este o selecţie din creaţia lirică 
personală • Lucrări în colecţii de stat 
şi particulare din România, Germania, 
Franţa, Elveţia, Suedia, Grecia, Israel, 
S.U.A., Canada. 

Avansează de la figurativ la 
abstracţionism geometric bazat pe 
varietatea posibilităţilor de asociere 
şi de asamblare, de compunere. 

Prelucrări pe teme de folclor 

Desfăşurarea imagistică este asigurată 
de ritmica formelor, de geometrismul 
orientat dinamic. Articularea alertă 
valorifică succesiunea verticalelor şi 
cadenţarea diagonalelor dar accentele 
cromatice şi sublinierea conturelor, 
predominanţa liniilor drepte nu 
instaurează purismul formelor, ci 
conduc mai degrabă spre o parcurgere 
imagistică simfonică. Spaţialitatea 
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dinamică, mişcată, consecutivă deţine 
o articulare riguroasă, fermă în sensul 
coerenţei arhitectonice (Prelucrări pe 
teme folclorice, 1974). Se va îndrepta 
apoi spre figurativ, spre peisaj şi spre 
observarea prezenţei umane. Prezintă 
o accentuată picturalitate a lumii pe 
care o ştie echilibra într-un permanent 
contrast al zonelor de lumină cu zonele 
de umbră. Acest contrast, funciarmente 
existent, e de natură să tensioneze 
cadre liniştite, patriarhale. O materie 
picturală frământată încearcă dinăuntru 
să dinamizeze pitorescul văzut, dar un 
anume caracter al zonelor umbrite, 
densitatea şi liniştea lor misterioasă, 
constituie un fel de amprentă a acestei 
picturi, un fel aparte al ei de a fi. Casele 
lŞl surdinizează zidurile luminate 
tocmai pentru a fi în concordanţă, 
în armonie cu umbrele tari ale curţii 
interioare. Imaginea se ordonează în 
jurul umbrei, precum un fruct mustos 
în jurul sâmburelui (Lumini de vară) . 
Personaj emblematic, arlechinul 
este caracteristic văzut în afara 
spectaculosului, căci îi vedem adevărata 
faţă, tristă, albă definită de ochii negri 
cu privirile întunecate, de expresia 
grimasată şi de comisurile gurii mult 
lăsate. Aerul dramatic este sporit de 
apăsarea cu care sunt desenaţi ochii grei 
de oboseală şi de visare, chipul marcat 
de o lungă aşteptare şi gura strâmbată 
a neîncredere, poate a dezgust. Lasă 
impresia că este portretizat timpul 
care a trecut necruţător pe sub masca 
zâmbitoare şi care a scos la vedere 
insemnele inexorabilei sale treceri 
(Arlechin). 
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Rodica BUŞTIUC 

Sculptor. Născută în 31 martie 1956, 
la Deva. Absolventă a Institutului de 
Arte Plastice "N. Grigorescu" Bucureşti, 
secţia sculptură, 1979, profesor 
Paul Vasilescu. Profesează în Lugoj, 
1979-1983. Se stabileşte în Germania 
(1983) şi urmează Academia de Artă 
din Munchen (1984-1987), profesor 
L. Kombrust. Decedată în 1987 la 
Munchen • Expoziţii personale: Lugoj, 
1981; Timişoara, 1982; Munchen 1985, 
1986. Saloane oficiale: Bucureşti 1981, 
1982; Timişoara 1982. Expoziţii de grup 
şi colective. În ţară: Bucureşti, 1981; 
Lugoj 1981, 1982, 1983; Timişoara, 
1982, 1983. Peste hotare: Ravenna, 
1983; Munchen, 1985, 1986. Tabere: 
Măgura, 1981; Sălişte (Sibiu), 1982. 

Felul în care Rodica Buştiuc a 
îmbrăţişat lemnul şi felul în care s-a 

Adăpost 

găsit în lemn ca sculptor se poate face 
numai cu măsura talentului. Acest 
material i-a oferit tot ce şi-a dorit, 
îmbinări şi combinări, spaţiu plin închis 
(conţinut) şi spaţiu gol deschis (închis), 
fragmentare şi expresie, geometrism 
subiacent şi obiectualism explicit. 
Lemnul identificat ca desfăşurare în 
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orizontală, ca pavaj, ca drum, ca pod, 
arcuit, curbat, frânt, ancestral spaţiu 
de trecere, apoi ca adăpost, turnul, 
mormânt, ca încreţire, ca mişcare 
tectonică telurică, movilă, deal, dar 
şi ca obiect, vag zoomorf, colete 
pentru nicăieri, aşa cum sunt, treceri 
ale nimănui spre nimic, recipiente 
pentru absenţă şi adăposturi pentru 
nimeni, concentrează toate entităţile ei 
sculpturale. Comunicarea rezultă din 
expresia unei spaţiaEtăţi particulare, 
ambiguu manifestată. Uneori, ca un 
fragment de drum sau de zid căzut, ca 
un val frânt, prezintă mişcări lente de 
reptilă, târându-se, deodată cu impresia 
de podire scorţoasă, rustică, rezultată 
din îmbinări arhaice, fragmentară, o 
târâre suferindă, uscată, deformată la 
soare, singură în câmp, pierdută şi uitată 
(Poarta apelor, 1982). Alteori forma 
împrumutată unui turnul sau uneimovile 
se comportă ca un mormânt deschis, ca 
un recipient răsturnat, delimitat sever 
de un dreptunghi orizontal (Obiect, 
Casa ... , Casa vântului, 1984), alteori, ca 
un grilaj deformat, defineşte un spaţiu 
curbat de propriile-i tensiuni lăuntrice, 
ca o coajă uscată la soare, ca o poamă 
uscată, cu găuri dreptunghiulare 
regulate, cu o geometrie parcă tragic 
implicată (Obiect de meditaţie, 1985). 
Altădată sugerează o trecere ezitantă, 
alcătuită din fragmente, armată prin aer 
de benzi metalice, sprijinită prin goluri, 
ilustrând un avânt chinuit, o înălţare 
anevoioasă şi o desprindere dureroasă 
(Podul, 1986). Şi în altă sculptură 
este subliniată importanţa formei, 
căci îmbinările, lemnul completat de 
metal iveşte obiectual o ridicătură 
aleatorie, un geometrism decăzut, ca 

un schelet, ca o ţestoasă descompusă, 
greoaie (Colina, 1986). Tot ca o înălţare 
nefirească, neaşteptată şi străină este şi 
o altă construcţie volumetrică, realizată 
din îmbinări, ca un fragment biologic, 
ca o bulă, în egală măsură curgere, 
increţire, vâscozitate, străbătută de găuri 
dreptunghiulare regulate dar cuprinse 
într-o formă aleatorie, spontanee, 
ceva nedumerit şi vag, suferind, un 
geometrism remanent, mai bine zis, 
disparent (Casa vântului, 1987). Această 
permanentă ondulare a formelor, 
această ambiguitate intre convexitate 
(golire) şi concavitate (conţinere) este 
o preocupare fecundă a artistei, la fel 
cum capacitatea discursului sculptura! 
de a transcende lemnul, ca posibilitate 
de modelare volumetrică, ţine de un 
demers artistic sigur, concentrat, dens. 
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CORNELIU BABA (1906 - 1997), 
LA 100 DE ANI, 

PORTRETUL ARTISTULUI DIN TINERETE , 

ANDREI MEDINSKI 

Putem boteza Auto portretul cu pălărie gri al pictorului Corneliu Baba ( ulei pe 
pânză lipită pe carton, dimensiuni: 0,350 1 0,330, semnat dreapta jos cu sienna arsă, 
C.Baba, (19)24, drept Portretul artistului din tinereţe. Cronologic, este printre 
primele autoportrete ale artistului (1924) . 1  Pictura se află în Colecţia Direcţiei 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş. 

Vreau să spun că autoportretul, Portretul artistului din tinereţe, deschide 
o paranteză. Poate o perspectivă. Sau mai degrabă, aş zice că este dovada 
unei certitudini. Pe care tânărul artist Corneliu Baba o avea încă de atunci. 
Certitudinea că este pictor. Tabloul, pictat parcă în sunete de piculină, a avut 
iniţial alte dimensiuni. Tăietura curajoasă a umerilor şi a mâinii nu cred că 
este rodul compoziţiei originale. Presupunem că pictura este decupată dintr-o 
lucrare mai mare. Treabă făcută desigur de artist. Care-şi semnează dealtfel 
pictura în această nouă dimensiune. Pictorul utilizează cu brio amestecul optic. 
În alternanţe cromatice de cald-rece. Prin laviuri insistente. Astfel că tuşele sunt 
înecate în zemuri. Există doar câteva împăstări inspirate. Iar textura pânzei lipite 
îmbunătăţeşte fericit suprafaţa modeleului. Toate, atu uri incontestabile pentru un 
portret din categoria celor psihologice. 

Surprinzătoare cuceriri tehnice şi virtuozităţi picturale pentru un tînăr artist 
de numai optsprezece ani! 

Pictura reprezintă un portret în clarobscur. Portretul unui tânăr cu pălărie 
fumând pipă. O pălărie gri umbrindu-i fruntea şi ochii. Ce să ghicim oare de sub 
păvaza umbrei? O privire întrebătoare? Sau poate una melancolică: Tinereţea 
este un vis. Un vis frumos. Tinereţea este un vis sau un fum?! Manet sau Degas? 
Deocamdată, autoportretul degajă doar sobrietate şi optimism. Încredere în 
sine. Lucrarea nu are încă trimiteri la memoria culturală. La accentele grave ale 
pânzelor lui Goya sau Rembrandt. Marii favoriţi de mai târziu ai pictorului. În 
umbra, sau mai degrabă în lumina cărora, artistul şi-a pictat mai apoi opera. 
Compoziţiile şi autoportretele.2 Şi, poate, de ce nu, întreaga sa creaţie artistică 
sortită posterităţii. 

Maestrul Corneliu Baba, pictor, academician şi Cetăţean de Onoare al 
Timişoarei, a trăit aproape un veac. Asta pentru că maeştrii trebuie să trăiască 
mult, fiindcă avem mare nevoie de ei. Artistul, ultimul cap de pod al marii picturi, 
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cum cu nemăsurat, dar justificat orgoliu îi plăcea să-şi spună, a parcurs un secol 
plin de frământări şi convulsii sociale. Şi culturale. Periplul artistic al pictorului 
a acoperit aproape întreg teritoriul României. Devenită în acel secol România 
Mare. A locuit şi a creat la Craiova, Caransebeş, Lugoj, Băile Herculane, Iaşi, 
Bucureşti. A expus în România şi în alte ţări ale lumii (Belgia, Germania, SUA, 
Rusia, Austria, Franţa, Italia etc.). 

Într-o vreme, asta după armată, prin anul 1931, artistul a poposit şi la 
Timişoara. 

Timişoara . . .  Un oraş care l-a iubit. Dragostea a fost reciprocă. Şi împărtăşită. 
(Mai târziu, în amurgul vieţii, artistul a donat prin testament oraşului Timişoara 
întreaga sa colecţie de artă). 

Aici, în oraşul de pe Bega, pictorul a coabitat o vreme cu gruparea avangardist
expresionistă condusă de Ştefan Szony. Alături de Iulius Podlipny şi Adalbert 
Varga. Pe atunci tânărul Corneliu Baba locuia înt-un pod. Într-un fel de atelier
mansardă. Aflat pe undeva, prin clădirile ce străjuiesc una din străduţele ce dau 
în Piaţa Unirii. De unde dimineţile, grupul de artişti cu paleta mare prinsă pe 
spate în bandulieră, plecau în căutarea motivului. Traversând oraşul spre un câmp 
al cerşetorilor. Loc al celor bătuţi de soartă. Doar că tânărul pictor nu s-a lăsat 
copleşit de aşa-zisul motiv expresionist.3 

Artistul a rămas de la început credincios propriului său eu. Deşi, în periplul 
său artistic, pictorul a străbătut destule locuri şi a cunoscut destui oameni. Şi mari 
artişti. Bunăoară Iaşul. Iaşul lui Nicolae Tonitza. Mai apoi, Bucureştiul obsedantului 
deceniu. A cunoscut totodată nedumeririle, zbuciumul şi triumfalismul socialist 
al artei româneşti. Arta sub dictatura partidului unic şi a conducătorilor săi. A 
trăit şi în Bucureştiul sfârşitului de veac. Acolo, unde, de fapt, Spaimele şi Regele 
nebun închid paranteza. O mare şi cumplită paranteză existenţială! 

Doar că, artistul a hotărât să rămână pictorul Corneliu Baba. De la început, 
până la sfârşit! 

Acum, la 100 de ani de la naşterea artistului, Muzeul de Artă din Timişoara 
găzduieşte Colecţia de artă Corneliu Baba. Alături de multe alte lucruri de suflet 
ale pictorului. Oferite cu tot dragul, Timişoarei. Aşa că, de acum încolo, putem 
spune că maestrul Corneliu Baba este bănăţean. Nu pentru că aşa vrem noi, ci 
pentru că aşa a vrut artistul. Aşa a hotărât pictorul Corneliu Baba! 

Bibliografie 

K.H.Zambaccian, Corneliu Baba, Bucureşti, 1958 
Tudor Vianu,Corneliu Baba, album, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964 
Corneliu Baba, lnsemnări ale unui artist din Est, album, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 

1997 
Pavel Şuşară, Corneliu Baba, album, Londra, 2001 
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Portretul artistului din tinereţe, ulei pe pânză lipită pe carton, dimensiuni: 
0,350 1 0,330, semnat dreapta jos cu sienna arsă, C. Baba (19)24. 
Pictura se află in Colecţia Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Timiş. 
Foto Virgil Streian 

Plachetă realizată după autoportretul mai sus menţionat, de sculptorul 
Luigi Varga in cadrul Programului Areal Banat- Patrimoniu mobil-2006 al Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Partimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului Corneliu Baba la Timişoara-noiembrie 2006. 
Foto Virgil Streian 

Note 
1 Primul autoportret al pictorului Corneliu Baba: Autoportret, 1922, ulei pe carton, dimensiuni: 
0,275 1 0,225, semnat şi datat, dreapta jos cu roşu, Corneliu Baba, (19)22, se afla în colecţia 
artistului. 
2. Sunt cunoscute cel puţin 18 (optsprezece) autoportrete ale pictorului Corneliu Baba : 
Autoportret,1922, ulei pe carton, dimensiuni: 0,275 1 0,225, semnat şi datat, dreapta jos cu roşu, 
Corneliu Baba, (19)22, se afla în colecţia artistului. 
Portretul artistului din tinereţe, 1924, ulei pe pânză lipită pe carton, dimensiuni: 0,350 1 0,330, 
semnat dreapta jos cu sienna arsă, C. Baba (19)24, se află în Colecţia Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş. 
Autoportret,1942, ulei pe carton pânzat, dimensiuni: 0,450 1 0,410, semnat şi datat, dreapta sus 
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cu brun, Baba, (I 9 }42, se afla la Iaşi, Complexul Muzeal Moldova. 
Autoportret, 1951, desen colorat, dimensiuni: 0,360 1 0,270, semnat dreapta jos cu negru" anul 
nou (19)51Baba, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret,1955, ulei pe pânză, dimensiuni: 0,900 1 O, 750, semnat, Baba şi datat(19)55 dreapta 
sus cu brun" se afla la laşi, Complexul Muzeal Moldova. 
Autoportret,1963, ulei pe carton, dimensiuni: 0,370 1 0,325, semnat şi datat, (19)63 dreapta jos 
cu negru, Baba, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret, 1971 ulei pe carton, dimensiuni: 0,320 1 0,280, semnat, Baba şi datat(19) 71 dreapta 
jos cu roşu, se afla la Ploieşti, Muzeul de Artă. 
Autoportret cu fes roşu,1971, ulei pe pânză, dimensiuni: 0,583 1 0,497, semnat, Baba şi datat 
(19)71 dreapta sus cu roşu, se afla la Muzeul Naţional de Artă al României. 
Autoportret, 1971, pastel ulei pe hârtie, dimensiuni: 0,260 1 0,21 O, semnat şi datat,(1 9) 71 dreapta 
jos cu cărămiziu, Baba, se afla în colecţia artistului. 
Schiţă de autoportret,(1976), acuareleă, dimensiuni: 0,1 90 1 0,160, nesemnat nedatat, se afla în 
colecţia artistului. 
Autoportret,1979, ulei pe carton, dimensiuni: 0,220 1 0, 170 semnat dreapta jos cu negru, Baba, 
şi datat,(I9)79 pe verso, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret,1980, ulei pe pânză, dimensiuni: 1,1000 1 0,810 semnat şi datat,(I9}80 dreapta jos 
cu negru, Baba, se afla în Italia, Florenţa, Galeriile Uffizi. 
Autoportret -De ce?, 1984, ulei pe pânză, dimensiuni:l,OOO 1 0,710, semnat şi datat (19)84 
dreapta sus cu roşu, Baba, se afla la Muzeul Naţional de Artă al României. 
Autoportret, 1984, pastel ulei pe hârtie, dimensiuni: O, 195 10,180, semnat şi datat, dreapta jos cu 
negru, Baba, (19)84, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret,1986, ulei pe carton pânzat, dimensiuni: 0,490 1 0,470 semnat şi datat,(I9}86 
dreapta jos cu roşu Baba, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret,1986, ulei pe pânză, dimensiuni: 0,850 10,750 semnat şi datat,(I9)86 dreapta jos cu 
negru, Baba, se afla la Tulcea, Muzeul de Artă. 
Autoportret,1986, ulei pe pânză, dimensiuni: 1,055 1 0,810 semnat şi datat, T(19}86 dreapta jos 
cu brun, Baba, se afla în colecţia artistului. 
Autoportret, 1991, ulei pe pânză, dimensiuni: 1,150 1 0,825 semnat şi datat, (19 }91 dreapta jos cu 
roşu, Baba, se afla în colecţia artistului. 
3. ln anu/ 1943, Corneliu Baba, participă la Expoziţia retrospectivă a artiştilor din Banat. 
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Drobeta - Drobeta. Drobeta-Turnu Severin 
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vol., Bucureşti 
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