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Cuvânt înainte 

Patrimoniul cultural constituie cartea de vizită a unei naţiuni dar şi reperul 
\'aloric, moral, la care societatea de astăzi şi cea de mâine trebuie să se raporteze 
mereu pentru 1 nu se rătăci, pentru a nu cădea in barbarie. 

Procesul de constientizare a răspunderii pe care omenirea o are fată de ' . 

patrimoniul cultural a străbătut cale lungă şi întortocheată. lgnoranţa sau instinctul de 
agresivitate al omului au sacrificat de-a lungul secolelor opere inestimabile, creaţii de 
o incgalabilă frumuseţe, decupând pur şi simplu din zestrea de aur a umanităţii, părţi 
de mare pre! ale realităţii spirituale. 

Războaie, revolutii, cutremure, inundatii si, mai presus de toate, actiunea 
' ' 1 ' 

omului. acelasi om care le-a creat, au făcut ca o seamă de minuni ale Antichitătii, . . . 

Evului Mediu şi timpurilor moderne să fie prefăcute in scrum, in nisip şi moloz. 
Târziu de tot omenirea a înţeles că: "barbarii şi sclavii urăsc ştiinţele şi distrug 
monumentele de artă, oamenii liberi le iubesc şi le păstrează" după cum scria marele 
nostru istoric Nicolae Iorga. 

Ceea ce s-a întâmplat in ţări cu o zestre culturală mult mai bogată decât cea a 
românilor, nu ne-a fost nici nouă străin. Mai ales acelor regiuni, precum Banatul. 
luate in stăpânire când de un imperiu, când de altul, devastate de armatele acestora 
sau de hoardele migratoare ce ne-au pustiit aşezările. 

Patrimoniul cultural bănăţean poartă marca evoluţiei istorice a acestui ţinut 
aflat, aşa cum foarte expresiv preciza acad. Răzvan Theodorescu in Cuvânt inainte la 
Armonia lumii de Gcrard din Cenad, la "cumpăna apelor, (cu) o deschidere nebănuită 
de orizonturi, o secretă ştiinţă a impăcării contrastelor, un dar inefabil al sintezei ( ... ) 
este. el singur, o mică lume dătătoare de măsură pentru ceea ce au insemnat în istorie, 
în istoria culturală mai cu seamă, intâlnirile, dar si înfruntările de civi lizatii deosebite, 

. . 

de tipuri umane felurite . . .  " 
"Secreta ştiinţă a împăcării contrastelor" a venit totuşi destul de târziu, după 

ce. pc perioade istorice foarte lungi s-au manifestat confruntări in plan social, economic, 
politic şi spiritual. 

Patrimoniul cultural bănăţean este aşadar creaţie a mai multor neamuri: 
români. sârbi, unguri. germani, slovaci, bulgari, croaţi, evrei, cehi care s-au influenţat 
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reciproc, imbogăţindu-se. Diversitatea de limbi, traditii şi obiceiuri şi-a lăsat amprenta 
asupra zestrei patrimoniale a acestui !inut in care trăiesc bănăţeni şi când scriem 
bănăţeni ne gândim la cei ce vieţuiesc in arealul delimitat de Mureş. Tisa, Dunăre şi 
Carpaţi. dar şi la bănătenii de dincolo de Dunăre, din Yoivodina sârbească. 

Publicaţia pe care o lansăm acum îşi propune să cuprindă in paginile sale 
studii. interventii ale specialiştilor, oamenilor de ană şi cultură din Banat sau din 
afara lui, referitoare la toate aspectele ce ţin de cercetarea, conservarea, protejarea şi 
punerea in valoare a patrimoniului cultural bănăţean. 

Sperăm eli vremea si vremurile vor fi binevoitoare cu noi si această publicatie 
. . ' 

anuală se va naste sub bune auspicii si va avea o viată lungă. Dumnezeu să ne ajute. 
. ' ' 

5 

Ion Marin Almăjan 

Director, 

Direcţia pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniul Cultural Naţional a Judetului Timiş 
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Patrimoni11111 Banuticum, /, 1001 

CONTRIBUŢII PRIVIND ARHITECTURA NEOLITICĂ TIMPURIE 
Ghemxhe-Comeliu La=arovici. Comelia-Magda Lazarovici 

Generalităti. În regiunea carpato-dunăreană evoluţia neo-eneoliticului se 
dezvoltă in strânsă corela�ie cu civilizaţiile din Balcani şi cele egeo - anatoliene. 
Naşterea. e\·oluţia. periodizarea celor mai multe din civil izaţiile balcanice nord
dunărene sunt sub influenţă şi in strânsă corela�ie cu neoliticul şi chalcoliticul balcano 
- anatolian. Ncoliticul nu se poate separa de eneolitic. cel putin in Banat si Transilvania, 
deoarece fondul local tiind deosebit de puternic. determină

' 
forme şi aspecte locale ale 

encoliticului timpuriu. 
in principal se observă două curente de opinii ale arheologilor: unii sustin 0 

dezvoltare locală. uneori liniară, a civilizaţiilor nea- eneolitic; alţii considerii că ge�eza 
şi. uneori. evoluţia pe faze a civilizaţii lor este determinată de mari procese de migraţie 
şi difuziune. cunoscute in Balcani sub diferite aspecte. Fenomenele din România sunt 
părţi ale acelor civil izaţii. 

Periodizarea neo-eneol it icului din regiunea dunăreană. in raport de 
dinamismul civil izatiilor si corelatii le lor cu civilizatiile din zonele vecine, cunoaste 

' , ' . , 
trei etape mari: neo/itkultimpuriu (vreme in care se incheie procesul de neolitizare); 
11eolitiL·ul dezvoltat (termenul este valabil doar pentru provinciile in care este prezentă 
cultura V inca. din fazele A. dar care civilizaţii dăinuie până in eneolitic) sau mijlodu 
(termen \'alabil pentru zonele in care apar orizonturile Policromc - pentru termen 
\'ezi Lazaro\'ici, 19H7 -19SH; Lazarovici, Nica. 1991 ); 11eoliticultârz.iu ( termen folosit 
pentru zonele din afara arici vinciene); e11eoliticultimpuriu cuprinde mai multe migraţii 
cuprinse generic sub termenul de Vinca C (mai ales la nivelul fazelor Vinca C 1, C2, 
C3 ); eneolitkttl dezvoltat cuprinde civilizaţiile Sălcu\3. Petreşti. Cucuteni A2-A4 (nu 
separăm etapele târzii ale acestor civi lizaţii, deşi cronologic ar ti necesar); eneoliticul 
târziu cuprinde civilizaţiile Tiszapolgăr, Bodrogkeresztur, Cucuteni A-B şi B, 
ceramica cu toarte pastilate (Sălcuţa IV- Herculane I l- Cheile Turzii- Hunyadi Halom 
- Vajska). 

Metalurgia aramei se dezvoltă pe baza civil izaţi i lor neol itice timpuri i,  
dezvoltate şi encolitice. Analizele de metal şi cele ale surselor demonstrează exploatarea 
resurselor locale de cupru (Horedt 1968; Beşliu et al ii 1992; 2000: Lazarovic i el alii 
1995; Ciortea - Lazarovici 1996). Spaţiul geografic deschis spre diferite zone 
geografice, ca şi cercetări le arheologice intense au determinat descoperirea unui număr 
mare de culturi şi grupe culturale, care subliniază specificul local. 

Dezvoltarea arhitecturală este influenţată fără îndoială de factorii externi, 
dar e\'oluţia ei este detenninată şi de factorii interni ai comunităţii (dinamism, condiţii 
de climă, specitiul economiei rurale, apariţia târgurilor, a sistemelor de fortificaţie şi 
a unor centre culturale). 
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Gheorglle-Corneliu Laz.arovicJ. Cornelia-Magda La:.arovici 

Prezentare generală. Cultura Starcevo-Cri� are o evolutie aproape uni tară 
pe un spaţiu vast. Dt: exemplu, in zona balcanică sunt sta\iuni principale care prezintă 
şi păstrează elcmt:ntt: comune, de�i le despart distan\c mari. De pildă, la Gura Baciului 
si Anzabegovo se constată aceeasi succesiune de elemente in pictură. tehnica de 
decorare. clcmt:nte de stil si form� de vase ( monocrom, in primele etape, pictura cu 
alb cu bul ine pe linie, "so'tid style", ciupiturile, apoi pictura cu negru �i barbotina, 
mai apoi inciziile şi formele bitronconice pe durata a trei faze �i mai multe etape). 

Periodizare şi evoluţia. Cultura Starcevo-Criş cunoa�te patru mari faze de 
dezvoltare ( marcate cu 1-IV: Lazarovici 1 977; 1 979; 1 984 ), pc teritoriul României, cu 
excepţia Dobrogei şi Maramureşului, dar difuziunea acestei civil izaţii este treptată. 
Fazele 1 si Il sunt cunoscute doar in Banat, Oltenia si Transilvania (Lazarovici 1 977; 

. . 

1 979; 1 984; Nica 1 976; 1 977; 1 984; Paul 1 995; Maxim 2000; Dra�ovean 1989). Faza 
a lll a (mai ales 1 1 1 B, ce evoluează concomitent cu "CBA", fom1at din elemente 
Vinca A �i Policromie, pentru termene şi caracteristici vezi: Lazarovici 1 977; 1 979; 
1 984; Nica 1 976; 1 977; 1 984; Paul 1 995; Maxim 2000; Draşovean 1 989) se extinde 
in Moldova unde sunt amintite peste 1 50 de staţiuni (Petrescu-Dimboviţa 1 95 7, 66; 
Monah 1 976, 7-9; Comşa 1 978; Ursulescu 1 984; 200 1 ,  1 29- 1 32; Marinescu-Bilcu 
1 993, 1 92- 1 93, 1 97- 1 98; Mantu 1 987; 1 99 1 ;  Mantu et alii 1 992; Popuşoi 1 980, 1 30), 
in Basarabia, unde intre Prut si Nistru sunt mentionate alte 25 de asezări (Larina, . ' . 

1 994, 29) �i in Cri�ana centrală �i de nord (1gnat 1 978; Maxim 1 995). La periferia 
acestei civiliza�ei apar procese de retardare, unde etapele SC 1VB se mentin vreme 
îndelungată, având uneori un specific local, ca de exemplu la Sicheviţa (in Banat: 
Maxim 1 984, 398, fig. 2/ 1 -8), Iclod -La Doroaie (in Transilvania: Lazarovici- Bulbuc 
1 983; Maxim 1 987- 1 988,  473, cat. 1 5), in nord-vestul tării la Berea 2, Văsad , . 

Fi 1. Gura Baciului 1. 
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Patrimo11ium Ballaticllm, /, 2002 

( Lazarovici - N em eti 1983. tig. 1 -2), la S ăc ăr es u în udul B asa rab tei (D rga ce et alii 
1 991 ) sau in zon a  Nistrului (Marin escu-Bilcu 1 993 1 92). 

Sincronisme şi legături. În faz el e 1 .  II şi l l iB au loc 3-4 put rnic e migra ţii 
sudic e. la niv el d e: S e  IA- IB  (cont emporan e cu monocrom au Proto e klo 
Anzabegovo la. lb. N ea Macri ?); S e  I e- {IA (cont emporan e  cu Pr e e klo ea 
Ni kom ed ea. Magoulitsa ); S e  II B-II IA (cont emporan e cu S e  Ido Anzab ego 0 l e/ I l ); 
se I IIB-I VA (contemporan e cu Larissa . Dimini Tsangli, Corinth 1 ,  Anzab go o 1 1 1 -
I V: p entru ultim el e  faz e sunt obs ervaţii p entru intr eg ar ealul civil izati ei : Lazaro ici 
1 977c: 1 978 ; 1 979. 125-132). 

Generalităţi. D eoar ec e  c erc etar ea siturilor est e  inegal ă, iar si t emu i d e  
săp ătur ă folosit nu est e  unitar, p rez entar ea arhit ecturii s e  va face doar în functi e d e  
dat ele cunoscut e. p c  baza cerc etări lor mai int ens e din un el e  si turi �i nu p c  etap e. Din 
aceste motiv e, in mom entul d e  fată, o g en eralizar e ni s e  par e a ti at ât in exactă cât şi 
incor ectă. În c el e  mai mult e cazuri. inc eputul locuirii intr-un nou spa tiu est e  l egat d e  
apari ţia bord ei elor. C el e  mai bogat e in formaţii pr ivind arhit ectura . organizar ea int ernă 
a unui sit şi modul d e  construir e a locuinţ elor provin d e  la Gura Baciului (com Baciu , 
eluj -Napoca: Lazarovici 1 984; 1 987- 1 988a ; Lazarovici -Maxim 1995; Ma xim 2000). 
ln forma �ii l e d e  aici s e  pot extind e aproap e asupra intregi i  evoluţii a ac est ei civiliza pi.  

FOR.\fA ŞI TIPUL AŞEz.iRJLOR 

Aş ezări l e  s e  d ezvolt ă, un eori. in jurul unui c ent ru, ca d e  ex emplu la Gur a 
Baciului, p ăstr ând ac eastă organizar e p e  într eaga dur ată a evoluţi ei lor, motiv pentru 

1-

Fig. 1. ldjo§- GradiJt�. Banatul d� vest (lugosla�·ia) Fig. J. Gornea - Locuri/� lungi 
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Gheorglre-Corneli11 La:.arovici, Cornelia-.lfagda La:.arm•ici 

care există numeroase suprapuneri (complexe din primele etape de locuire sunt 
haşurate, fig. 1 ). Si�uaţii similare se întâlnesc �i in alte situri arheologice (Donja 
Braojevina. lig. II.J). In aşezarea de la Săcăreuca construcţiile adâncite par să fie dispuse 
in semicerc la o distanţă de 1 8-25 m una de alta, iar cele de suprafaţă sunt grupate in 
şiruri. cu gmpi alături (Larina 1 994. 47). 

Datele stratigraticc şi stratigrafia comparată pentru Gura Baciului. realizate 
pc calculator. coroborate cu datele statistice (avem asemenea situaţii numai pentru 
Gura Baciului), arată o slabă intensitate de locuire in decursul unei etape. deşi numărul 
mare de complexe ar sugera o locuire dinamică (fig. 1 .  1 1 - 1 8). 
Amplasarea siturilor 

Aşezări le sunt amplasate in cele mai variate locuri, dar aproape întodcauna 
pc cursuri de râuri şi pârâuri. lângă izvoare cu apă potabilă. mai ales pe terasele joase 
sau mijlocii (Ursulescu 2000, 1 09). Aceste am plasamente ofereau pc lângă apa potabilă 

Fig. 4. Gun1 Baciului 1 - panorama staţiunii, patrii la poalrlr dealului 

şi o altă sursă importantă de hrană. peştele (Cuina Turcului. Gomea. Ostrovu Golu, 
Parţa, Pojcjcna; această observaţie este valabilă �i pentru o parte a aşezărilor din 
Basarabia. vezi Larina 1 994a. 45) dar şi o posibil itate sporită de comunicare care nu 
trebuie neglijată. De cele mai multe ori, ocupaţiile dominante ale grupului sau chiar 
ale indivizi lor au detenninat alegerea unui anumit amplasament (cazul aşezări i de la 
Suceag, din vecinătatea staţiunii de la Gura Baciului sau al celei de la Moruţ - fig. 6, 
unde locuirea apartine, după cât se pare, unei singure familii sau unui grup restrâns). 

În primele faze. aşezări le sunt situate în locuri prielnice creşterii animalelor 
(bovine şi ovi-caprinc: la Gura Baciului vezi El Susi, Bindea 1 995. 27, tabel 5, unde 
vânătoarea era de asemenea importantă; Ocna Sibiului. Suceag, Moruţ. Ţaga. Şeuşa), 
sau care au în preajmă bogate resurse de materii prime necesare, cum ar fi argila şi 
sarea (Gura Baciului cu aşezările aferente de la Suceag şi Momţ, Ocna Sibiului, 
Şeuşa. Lunea-Poiana slatinii. Solca - Slatina mare: Ursulescu 1 977; 1 997; Monah, 
1 99 1 ;  Alexianu et alii,  1 993, Nica 1 980, 28; Dumitroaia 1 987; 1 994; Ghergari et alii 
1 999; Ciută et al i i  2000; 200 1 ).  Aşezări le sunt amplasate in locurile cele mai prielnice 
vieţii, in fmtcţic de necesităţile şi specificul comunităţii locale. Uneori aşezări le sunt 
amplasate pe locuri inalte de unde se putea supraveghea o arie întinsă. Astfel de aşezări 
12 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



P111rimo11i11m Bunatkum, /, 2002 

sunt consemnate la ldjos (în Banatul iugoslav, fig. 2) sau la Let. in primul caz asezarea 
este situată pe un grind înalt. iar la Leţ. pc un deal de circa 30

'
m. in mijlocul u�ei văi, 

ce oferea o bună vizibilitate asupra câmpiei din jur. 
Alegerea Jocului viitoarei aşezări. stabilit pe baza analizei unui foarte mare 

număr de staţiuni. depinde de foarte mulţi factori subiectivi, ce ţin de psihologia familiei 
sau a micii comunităţi. 

Să facem o scurtă trecere in revistă a unora din cele mai importante situri si 
a zonelor unde acestea sunt amplasate: 

· 

• in lunci ale unor mari fluvii, dar in zone neinundabile (Star�evo, Gomea 
- Căuniţa. Pojejcna. Moldova Veche. Liubcova, Schela Cladovei: Lazarovici 1 977; 
1 979: Luca 1 995): 

• Pe grinduri ( Muzlja - Mmejski Brod, Schela Cladovei, Glăvănestii Vechi � . ' 
Valea Lupului. Cenad, Dudeştii Vechi= Beşenova Veche: Nestor 1 957, 59; Ciobotaru 
2002, 1 29- 1 30) sau grinduri nisipoase, cum sunt cele de la ldjos - Gradişte (fig. 2) 
sau Beşenova (Humka); 

• Pe margini de terase ( Mişca, Biharea, Tinca - Râpa: lgnat 1 978, 1 6); 
• Pc terase joase, in Valea Dunării la Gomea - Locurile lungi, Pescari Ali 

Beg, Icoana. Şuşka (Comşa 1 969, 30; Lazarovici 1 969, 1 8; 1 979, 25: 1 978, 1 5); 
• Pc tcrase mijlocii la Moldova Veche, Pojejena- Nucet (Lazarovici 1 969, 

1 8; 1 977,25: 1 979,25, 29-30). 
• Pe tcrase inalte (Gomea- Vodenac, Suplacu de Barcău, Glăvăncşti Vechi: 

Lazarovici 1 977: 1 979. 25; lgnat 1 978, 9, 1 6; Comşa 1 978, fig. 1 ;  Ursulescu 2000, 
1 09; Larina 1 994, 29); 

• in interfluvii cu pozi�ii dominante (Ursulescu 2000, 1 09; Larina 1 994, 
29); 

• Pc râuri mij locii sau râuri mici, in zone neinundabile (Sf. Gheorghe -
Bedchaza, Vlassa 1 966, 1 7); 

• Pc vechi cursuri de râu (Perlez. Pa�a - Podul n1rcului); 
• Pe ostroave ale Dunării (Ostrovu Golu, Ostrovu Corbului - Korbovo: 

Roman - Boroncant 1 974; Lazarovici 1 979, 25; 1 990, 95. tig. 1 -2), 
• in pcşte�i (Dubova - Peştera lui C1imente, Peştera Veterani, Valea Caraşului, 

Nandru- Peştera Bordu Mare. Câmpani, Vadu Crişului: Comşa 1 969, 30; Lazarovici 
1 969. 1 8; 1 977, 25; 1 979, 25. 29-30 pl. V /88; Boronean� 1 968, 9; Vlassa 1 966, 1 7; 
lgnat 1 978, 1 6). 

• in adăposturi sub stâncă (Cuina Turcului: Comşa 1 969, 30; Lazarovici 
1 969, 1 8; 1 977,2: 1 979, 25, 29-30); 

Pe baza analizei amplasamentului aşezărilor din Moldova, s-a constatat că 
cele mai multe din ele (circa 60% ) se află in zonele joase, de câmpie. in zona de 
munte locuirea nu depăşeşte 1 2- 1 3%, iar restul lor se află in zona de podiş ( Ursulescu 
2000, 1 06). 

Au fost întâlnite şi cazuri in care păstorii îşi aşează locuinţele in vecinătatea 
unor !itânci. ca in locuirea de la Moruţ (cu o ceramică de aspect monocrom). Acest 

1 3  
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Glleorglle-Corneliu Lazarovici, Corrrelia-Magda Lazarovici 

Fig. 5. Moruţ, se 1/,fa/e;p. Fig. 6. Moruf, se Il, bordei CII gropi de stâlpi. 

amplasam ent s e  dator eaz ă p e  d e  o part e faptului c ă  stâncil e ( au fal ez el e  r esp ectiv e) 
păstr eaz ă c ăldur ă în zil ele um ed e  iar p e  d e  alt ă part e d eoar ec e  ma 1 mult d e  o tr eim e 
din spatiu era ferit d e  r ăpitori (urs lup). Ac east ă a ezar e e t e  ituat ă la cap ătul un ei ' 
v ăi .  

A ez ăril e  sunt în g en eral d e  mici dim ensiuni iar în c el e  mai mult e cazuri ' 
suprafata lor nu d ep ăs e  t e  un h ectar (P etr escu-Dimbovita 1 957, 66; Monah 1 976 7-, ' 
9; Comsa 1 978; Mant u et alii 1 992, 1 49 - 1 50; Larina 1 994a, 43); s -a u  constatat i ' ' 
un el e  a , ez ări c eva mai mari car e ating 3-3 5 ha (Gr eenfi eld -Drasov ean 1 994; 
Roman -Boron eant 1 974 1 20;Lazarovici 1 977 43 -45·1 979 p l.lA-B). Foart eputin e 

1 4  

Fig. 7. Trestifn�a, S e  1118-1 VB, planul 
ăpăturilor, seCJor C. după Pop�oi. 

a:fClff.Cf< 
1.9.9.9 

O • '()m 1-......J 

Fig. 8. Săcăreuca, se IV, planul 
ăpăturilor, după Dergacev et alii. 
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Plllrimonium Bantllicum, /, 2002 

din ele au fost cercetate mai amănunţit, sau pe suprafeţe mai mari (Star�evo, Ostrovu 
Golu, Gomea, Foeni). Ele au un număr mic de locuinţe (2-3 la foeni sau 4- 1 0  pe un 
nivel. la Săcăreuca - aici fig. 8, Ostrovu Golu sau Gomea - Locurile lungi, fig.3 ), 
gropi şi chiar vetre in aer liber (fig. 29). 

in cadrul aşezărilor, locuinţele sunt amplasate la oarecare distantă unele de 
altele. ceea ce presupune, poate, existenţa unor împrejmuiri, sau locuri pen� activităti  
gospodăreşti (grădini) sau spaţii  delimitate pentru animale şi păsări (pentru prezenţ� 
unor păsări la Gomea: Kessler 1 989- 1 993; Lazarovici - Maxim 1995, 1 64 ). Gropiie 
din vecinătatea unor locuinţe au fost folosite iniţial pentru extragerea lutului (necesar 
multor amcnajări. spoirea pereţilor. construcţia vetrelor etc.), multe din ele ajungând 
ulterior gropi menajere. 

Roirea a'ezărilor 
Termenul este folosit de M. Nica (pentru situl Studina roit din Grădini le I, 

după : Nica 1 980 28). Aşezările roite reprezintă situri secundare şi sezoniere, legate 
de aşezarea principală, ce pot fi explicate şi prin exploatări periodice (sarea de exemplu, 
Ursul eseu 1 977). fie desprinderea din situl principal a unor grupuri mai mici. O situatie 
similară ar putea fi cea a locuirilor de la Moruţ şi Fundătura, cu o roi re din orizonturile 
IC/IIa a aşezării de la Gura Baciului (după slipul brun al pastei, aspectul monocrom, 
lipsa ciupiturilor, raritatea decorului plastic). 

Ocupatii dominante in alegerea locului de sit. 
Locul şi evoluţia sitului, a locuinţelor sunt determinate, uneori, de ocupaţiile 

dominante. Exemplul cel mai elocvent in acest sens îl reprezintă descoperirile de la 
Gura Baciului.  Determinările zooarheologice indică predominarea vitelor mari, 
bovinele, unnate de ovicaprine şi cervide (El Susi- Bindea 1 995, 27, tab. 5). Pădurile 
din vecinătate nu ofereau suficient vânat ca prezenta cervidelor să joace un rol atât de 

' 

important în cadrul strategiei economice a comunităţii de aici.  Analiza petrografică a 
arătat că o bună parte din roci erau aduse de la poalele Munţilor Gilăului, de la o 
distanţă de cea. 25 km. Această zonă oferea atât posibilităţi pentru exploatarea pietrei 
cât şi practicarea cu succes a vânatului sezonier în pădurile de sub Munţii Gilăului, 
reprezentând probabil zona predilectă pentru vânătoare. 

La Gura Baciului, locuinţele sunt construite din bâme ( fig. 9), foarte rar se 
foloseşte lutul pentru l ipire� pereVlor din nuiele, şi atunci numai la partea din faţă a 
unor bordeie târzii, din ultima fază de locuire (SC IVB, cazul cu B27: Lazarovici -
Maxim 1 995, 1 1 7). 

Suprapunerile de complexe nu au permis identificarea exactă a sistemelor 
de construcţie pentru un complex anume, totuşi putem aprecia că circa 40% din 
elementele de construcţie au fost identificate exact (s-au descoperit gropile de la 
structura de bază a construcţiilor, gropile de stâlpi), ceea ce a permis reconstituirile de 
mai jos, pentru nivelul al doilea, ce reprezintă de fapt a treia mare etapă de locuire de 
la Gura Baciului (fig. 1 3- 1 4). 

În perioada de decădere a staţiunii (sesizabilă prin involuţia ceramicii, 
amestec cu pictricele, l ipsa ceramicii fine, arderea slabă, sărăcia motivelor, simplitatea 

1 5  
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Fig. 9. Gura Baciului, nivelul ll, SC /JA-118 

• i raritatea fonnelor reapariria bordeielor d la nivelul etapelor S lliB-IVB e 
pi erd l egăturil e  cu ci i li zati i l  balcanice e constată doar ecouri şi unei influente, 
pentru ca în ul timă instantă Gura Baciului ă devină o tatiune secundară. 

Cercetări le  de la Gura Baciului oferă infonnatii e ·trem de intere ant cu 
pri ire la modul de organizare a centrului unei a ezări. Aici în centrul tatiuni j  au fo t 
g-ăsite doar două gropi , ambele fără materiale arheologice, in re t doar un mare patiu 
gol ,  l ipsi t  de compl exe arhe logi e situa�ie  înregistrată în toate fazei de 1 cuire fig. 
1 1 - 1 8). Este po ibil ca în centru să fi fo t tâlpul de fundare, stâlpul totemic, poate 

1 6  
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Fig. 10. Guru Baciului, orgaJiiz;areu itului i11juru/ Celltrului. 
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acea coloan� . axis 111�11�i cum
_? numeşte Mi

_
rc e� Eli ade (Eli ade 1 9� 1 ,  42, 5 1 ). 

D m păcate. mfonna !H pentru alte s1tu n nu au fost publicate . desi s-a să pat în întregime. după c ât se pare. doar situl de la Glăv ăneşt ii Vechi. E. Com � consi deră 
c ă  locuinţ ele de aici erau aşe zate in patru grupuri. două c âte două, cee a c '

e ar pute a fi 
l egat de o organizare t�unili ală (Comşa 1 978, I l , fig. 1 -3 )  sau ele re flectă două eta pe 
de locuir c. in care structurile au orientări diferite . 

Cele mai ample cercetări in Moldo va s-au facut l aT resti an a, de către Eugeni a 
Popuşoi (Popuşoi , 1 9!(0, 1 30) dar lipsa unui plan general public at ne împiedică a 
emite ipoteze privind mod alitatea de org aniz are a sitului (fig. 7 ). Modul de ab andon are 
a locuin \elor de aici este simi lar cu cel de l a  Gur a Baciului , un de lo cuinţ a abandon ată 
de vine s pa ţiu pentru re sturi men ajere . 

ORG.-1.\"IZAREA SITVLL"/ 

Evolutia unui sit. Lipsa şi precaritatea cercetărilor interd isciplinare se 
resimte şi cu privire la acest aspect. al stabi l irii evoluţiei unui sit. Stu diul de caz al 
si tului de l a  Gur a  Baciului n e  p ermite a schi !a evolu !i a  m ai multor complexe. Pc b az a  
stratigrafiei \'Crtic al c  şi comparate, folosind o bază de date in c are au fost in clu se 
peste 1 6.000 d e  obi ecte descoperite (mai ales cer amică ), se observă că in primele 
e tape de Jocuire evoluţia nu este intotdeaun a liniară . 

Clasificările şi an al iza inte rnă a complexelor au permis stabilire a mai multor 
et ape de refaceri intr-un proces fo arte dinamic. Se pot ob serv a sup rapuneri de com plexe 
chiar p entru ac ee aşi fază (fig. 1 O, 11-18). Cele m ai apro pi ate an alogii pentru situ aţii le 
de la Gura Baciului ar putea fi cele de la Don ja Branjevin a. Din păc ate. în această 
a şez are complexele arheologice, stratigrafia verticală şi orizontal ă nu au fost totdeaun a 
clar delimit ate , dar incontestabil există asemănări fr apante cu situ aţia de l a  Gur a 
B aciului .  Men !ionăm , de asemenea. că l a  Donj a Branjevin a ar hitectur a eta pelor 
evoluate este mai bine păstr ată. 

Org anizarea centrului unei st aţiuni şi o dispunere regulat ă a locuinţelor. se 
constată c hiar din cele m ai timpurii orizont uri mezol itice (denumite e pipaleolitice 
sau protoneolitice) cum sun t cele de la L epenski Vir (fig. 20). Analogii pentru modul 
de dispunere al complexelor (bor dciele. in sp ecial) sunt la Vin ca in fazel e  A 2-A 3 
(Vasi c PV, Il. 24-25, 34. 1 33: Staljo , 1 968: 1 984; Lazaro vici et alii, 200 1 ,  p. 270. fig. 
24 1 ;  pentru periodizare: Sc hi er 1995). 

Lo<·U.",TELE 

Orientarea locuintelor 
La Go rnea - Locurile lungi (L azarovici 1 977,  44-45; 1 979, pl. IA ) s- a 

putut observ a că locuinţele sunt dispuse in di agon ală, cu colţurile spre vânturile 
domin ante. c are în Clisură ating viteze foarte mari şi au o dur ată lungă (fig. 3). Putem 
deci a precia că orientare a locuintelor este in tluent ată si de ps ihologi a comunitătii, nu 

' ' . , 

numai de factorii geografici. 
1 7  
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Fig. 12. se IB-JC 

Fig. 13. Se ICIIIA. Fi •. 14. Se IIA-IlB. 

Fig. 15. se 11/A-1/JB. 

Fig. 17. Se IVAB-JVB. Fig. 18. Se 1/IB/IVA recou tituire. 
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Fig. 20. Letlell ki tr du/)Q Srejo1•iC. 

Tipurile d locuinte 
D -a lungul e olupei ulturii Starcevo-Cri, con tată câteva tipuri de 

Jo uintc: adâncite bord iul c ar de obicei pe te 60 cm adân ime· mibordeiul ub 
50 cm cu unne de pereti; locuinta de uprafată· coliba (locuinta fără pereti cu l , 
a pcri.ul în două ape). 

Bordeiul (fig. 2 1-23, 25-26 

Locuirea tntr-o nouă zonă începe prin construire unor bordeie tn perioada 
rece au a unor colibe în perioada caldă. Dimensiunile bordeielor ariază ele a ând 
o supra fată cuprinsă între 6 09 - 26,4 11\. (Petrescu- Dimbovita 1957 68; Lazarovici 
1972 22 · Roman - Boroneant 1974 120· Dimitrijevic 1979 68). La Moldova Veche 
- Rât a fost descoperit unul dintre cele mai mari bordeie ale acestei civilizatii din ' 
Banat (fig. 2 1). 

Bordeiele sunt o ale au circulare in plan si au fo t ăpate în trepte (Dubo a: 
Corn a 1966 359· Lazaro ici J 979 27 n. 89; Larina J 994 29) i contin chiar o zonă ' 
crutată p ntru intrare cu dispun re ariabilă (Dergace et alii 199 1, 7, fig. 2/a b ). 
Marginile gropii bordeielor au fo t folo ite drept pereti. in putine cazuri au fo t 

mnalate si resturi ale unor pereti realizati dintr-o împletitură de nuiele, unsi cu Lut 
amestecat cu pleavă. Acoperi, ul se sprijinea pe o parte din marginea exterioară a 
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La ura Baciului bordeiele unt con truit în pantă m ti pentru are 
adâncimea di feritilor pereti ariază. Uneori atra e afla p marginea bordeiului ,  în 
partea mai înaltă poziti e  care a favorizat probabi l . i ră turnarea ei .  Aici lângă 
fragmente! răsturnate s-au de coperi t i mari bucăti de atră, in ·itu. Bord ie apar 
d ar în primele fig. 1 1 - 1 2  i ultimele faze de locuire fig. 1 7  . Uneori -au con tatat 

uprapuneri de gropi din faze diferi te iar separarea lor a fo t d i fi i lă. 
La Grădinile e te mentionat un bordei cu fundul drepr, ce on ta dintr-o 

groapă de 2 4 x 2.2 m, ce continea un inventar deo ebit (pandant i u 1 cu cap de arpe . 
În bordei -a de coperit o groapă de par (Nica 1 979 32· 1 9  3 fig. 3 ). Comple ul 
avea i o anexă g podărească ceea ce este deosebit d · imponant, d oare e ne pennite 
a înţelege modul d folo ire a bordeiului în alte sezoane decât el rece. 

În tatiunea de l.a Knepisce (= Cânepi ce rom., SC BA, tankovic .1 986, 447-, 
452 fig . .1 -5), în udul Banatului ,  din cele patru compl xe de coperite, unul este 
adânc, având planul în forn1ă de boabă de fasole (fig. 23)  au în formă de rini hi  
(analogii în Oltenia, la Cîrcea: Nica 1 980 36), iar celelalt trei unt emibordeie. 

..-ti •• .-.,,,, ... 

-

--, 1 

1 'f,-",.,.,.d -1/�,,/,,,./ 

Fig. 12. Cfircea Jliaduct, SC /JIB-IVA. 

Semibordeiul sau locuinta semiadâncită 

A_. 

o 
"r-•• 

�,' ,.,...- \ ,' .1 ''1 : ,,-- f . . ' .. . :.····e:--�-:::1' 
o c 

Fig. 23. Knepi.fce, bordei. 

Acest tip de con tructie reprezintă o locuintă adâncită partial în pământ cu 
posibi l i tăţi de ş dere au amenajare a marginilor gropii care presupune , i exi tenţa 
unor pereti, pre deosebire de col ibă sau cort care au doar acoperi . Bordeiul  i uneori 

' ' ' 

emibordeiul nu la ă urme de pari sau stâlpi. pereti i lor fiind con tru iti pe pământul 
co la ăpare i a  ezat de jur împrejurul gropi i . Pereţii din cauza tructuri i lor de pari 

u , ori , nu la ă urme prea numeroase, parii fi ind infipti în pământul co care formează 
un val de protec\ie contra apelor si totodată adăpo t contra umezeli i  . i vânturi lor. 
Interioru l  poate fi protejat cu piei de animale. Dimen iunilc locuintelor de t ip 
· mibordei e încadrează între 9 şi 80 m2 ( Popuşoi 1 980, 1 06· 1 997 1 4· Larina 1 994 
a 47· U ule u 200 1 ,  171 ). Ca fonnă se întâi ne c cele o ale o al alungi te circulare 
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n.:ctan gular c. trap ezoidal e şi chiar in formă de pa ralelo gram (Popu şoi 1 980. 1 06 ;  
Larina 1 994. 29 ; 1 994 a .  4 3; Ur sulescu 1 988 . 9- 1 2; 200 1, 171 ;  Mantu et alii 1 992 , 
1 60. fig.8-9 ). 

P c  baza c erc etărilor de la Fo eni s-a con statat că s cmibordeiele aveau per eti 
uşor i alcătui �i dintr-o st ructură de pa ri şi nuiel e, lipi ţi pe anumite poJ1iuni cu lut (part� 
din zona de la intrare şi din peretele opus, c el din fund ). Complexe aprop iate ca form ă  
au fo st descop erit e la Kn cpi sc e, la i eşirea din Clisură , pe malul drept al Dun ării .  La 
toat e semibordci el e  de la Kn epi sce au fost descoperit e găuri de pari de la st ructura 
kmnoa să a acoperişului. Numărul lor e prea mic pent ru o reconstituire mai si gură. 
El e au plan oval . cu marginil e albiate, cu axul lung orientat nord -est: indic ă probabi l  
existenţa a dou ă încăp eri ca ş i  locuinţa a dâncită, formată din două gropi apropiate, de 
la S eliş te, din Basarabia (Ursulescu 1 988, Il ). Bucăţi de chirpici de la pereţi . cu 
impr esiuni de nui ele de diferit e grosi mi ( 1 , 5- 3  cm sau 1 0-20 cm ) au fost descoperite 
in mai multe as ez ări din Moldova, la Glăvănestii Vechi, Trestiana, Suceava (Ur sul escu 

. . 

1 9 88 .  9). Ace ste urm e demonstrează p c  de o parte prez enţa unor p er eţi Îlnpl etiţi din 
nui el e. exist en ţa un ei structuri d e  r ezist enţă pe pari, ca şi aplicarea unei lutui eli pe 
ac este structuri. 

Semibord eie au fost descoperite si la Ostrovu Golu, în orizontul anterior 
mari lor locuinţ e (Roman - Boronean ţ 1 974, 

'
t20) şi la G rădinile. În locuinţa 4 ,  care se 

încadrează in aceast ă cat egorie de construcţie , a fost descoperit vasul d e  lemn (Nica 
1 980. 32). 

Semi bordei ele de la Tr estiana aveau gropi in preajma vet re lor (Pop uşoi 1 990 -
1 992, 2 3  ). Cel e  mai multe l ocuinţe de acest tip de aici sunt de fo rmă rectangula r;i, cu 
dimensiuni cuprinse înt re 1 , 5  şi  27 m2 (Popuşoi 1 980, 1 06 ;  1 997 , 1 1 4). Locuin ţel e  
din zona central ă 2 şi 3 prezintă in int erior câte o groapă săpat ă in trepte, iar locuinţa 
6 ar c două gropi . cu amenaj ări interioare. in locuinţa 2 groapa a fost interpr etată 
dr ept depozit de aliment e. As emen ea gropi apar la Gura Baciului IV (VIassa 1 972; 
1 972a; Lazar ovici -Maxim 1 99 5, pl .  V l lla, fig. 1 O, B 27 -B 28 ) şi Cuina Turcului 
(Comş a 1 966, 360 ;  Laz arovici 1 979, 27 ), Poeneşti (fig. 31 ) .  

Asemen ea compl ex e  de l ocuire, in general de mici dimensiuni, nu necesitau 
mari instalaţii de foc ,  mai ales că o familie se compunea din 3-7 persoane, după cum 
se poate obs erva din imaginea mach etei de la Larissa (fig. 28 ). 

LOCUINŢELE DE SUPRAF.-lŢĂ 

Coliba (fig. 24 ) 
Acest gen de construcţie simplă, cu caracter sezonier, poate că a fost folosit ă 

r elativ in tens, dar din păcat e est e  foa rte greu de identificat datorită urmelor foart e 
precare pe care le-a lăsat . Colibe s-au descoperit in mai multe staţiuni. Dimensiunile 
lor erau in jur d e  1 . 5/ 1 ,8 x 2 /2,2 m, un eori chiar ceva mai mari . Un el e  aveau form ă 
aproximativ rectangular ă (Popuşoi 1 980 , 1 1 0). În un ele cazuri, astfel d e  construc ţii 
erau prevăzute cu vetr e in int erior ca la Valea Lupului, Trestiana, Poieneşti sau 
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Fig, 24, 24a. Foelli, locuillţă semiadâllcită, se 1/A, plall şi recOII tituire. 

,• 

Săcăreuca (Popu, oi 1 980 Il O· Mantu et alii 1 992, 1 49- 1 55 ;  Larina 1 994 29) dar 
cele mai multe dintre ele nu prezentau astfel de instalatii de încălzire. A emenea colibe 
-au de coperit la Gomea- Locurile lungi - Căuniţa de su : ele au lă at drept mărturie 

a existentei lor ceramică vetre neamenajate oase si uneori chirpici. 
A tfel de constructii apar si în aria culturii Koro . Ele nu aveau etre in • 

interior, iar a e de provizii sau gropi de provizii erau ituate în afară (Trogmayer 
1 96 , 1 2  ceea ce credem că pre upune existenta unor anexe. În ace te cazuri coliba 

22 

Fig. 25. Poier•eşti, bordei şi locui11ţă 
de uprafată 

Fig. 26. Săcărl!.llca, se IY, tipuri de bordeie. 
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pa�iu p ntru dormit, folo it mai ale în ez nul cald. 
p rit în ac a, i ci il izati . i în Iugo lavia Brukner 1 9 O 5 : J 

o uint le cu o încăp re 
e bie i locuinţei ncoliticului  timpuriu au câte o in gură încăp r , cu au 

atră d ti c, iar dim n iunil lor unt extr m de ariabil . Unele din el au _/_,4 
· -· 1 m, dar unt a l t  1 . i mai mari. D cel mai multe ori conturul ace tor 1 uint 
a fi t d tem1inat p baza r � LUril r arheologic exi rând putine date in 1 gătură �u 
arhit tura 1 r pr priu-zi ă. In 1 cuint 1 de ac t fel de la omea i O trovu tu _ 

a ob e at că un apăt t mai larg d ât c l ălalt .  Locuinta de la o mea fiind orientată 
pr ud, pr upun m că în a a parte e afla intrarea, iar part a mai largă ar putea 

reprezenta tindă. 
o uin' cu mai multe încăperi (fig. 27-27a) 
1 apar poradic i atunci unt determinate d ocupatii peciale, a in cazul 

' ' 

locuinţ 1 r de la tr u lu, in u lă  pe Dunăre. Locuintele de ai i au podeaua 
alcătuită din mai multe rânduri de pietri, ce permiteau scurg rea cu u.urinţă a apei 
pro n c ar . i important m cazul ocupatiei legate de preparar a indu trială" a 
pe. telui. 1 au la col �uri v tr d fo , loc prielnic pentru a fu mar a p . telui pus la 
u cat ub al tfl 1 etr le d coperire în ace te locuri nu au altă fun tional itate 

iabilă. 

. . . . .... 

Fig. 2 . O ·trOI'II Golu, după P. Roman. Fig. 2 a. Recoustituir a noastră. 

1 mai pectaculoa e lo uinte din aria culturii tarce o - ri unt c le 
' 

cercetate d către P. Roman ., i M. ica la  Ostrovu Golu ( = I n  ula Banului  cu 
dim n iunile 6 x 4 si 4 x 5, 1 6 x 4  i 2 2 x 4 m  9 xl 1, 2 m, în formă de , L":Roman 

' 

- Boroneant 1 9 7 4  pl .  1 1- 1 1 1  fig. J· Lazaro ici 1 9 7 9  25-26 ) , i de a ilc Boron ant la 
S h la Iad ci ( or neant 1 9 90). Ace tea a eau podeaua formată din trei-patru 
rânduri de bol o ani i prundi, de râu ame tecate cu ni ip, pe care e aflau, foart 
probabil, l ipituri cu argilă am t cară cu ni ip argil ă c nu e pă tr ază decât pe 
alocuri, nefiind a ă. 

tru tura p re�ilor ,i acop ri, ului era formată din mari trunchiuri de copaci 
d cea. 1 O - 20 cm apr iind după dimen iunile i adâncimea gropi lor. Ace t a a eau 
anumit împăJ1iri inr rioare. 

Pe planul din fig. 2 7 -2 7 a  e pot ob erva pe aceea i directie mai multe , iruri 
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de stâlpi. Unele aparţin unei pali sade, şir car e continu a in afar a planului locuinţei şi s e  
asoci a  cu o groapă lungă albi ată, socotită ş an ,. Un alt şir . se apropie d e  primul fiind 
as oci at p avimcntului din pietre de râu ce fonnau po deaua locuinţei. Din dispuner ea 
lor rezult ă că ce a d e- a  dou a încăper e s e  îndepărte ază d e  traseu şi se po ate presupune 
că ac est spaţiu a fost amen ajat poate ca şopron. Structura de pari in p arte a opu să est e 
m ai săracă. tiind descoper iti doar parii de structură şi c ei d e  spr ijin. 

Dată fiind lipsa ch irpici u r.1. este posi bil ca acea stă con struc ţie să fi avut 
p er eti gr oşi de lemn , lipi ti cu lut. L ipsa resturilor arse cr ed em că indică dezafcct area 
intr eg ului complex şi nu inc endierea lui in momentul a bandon f1ri i .  

Comp artimentările sunt cu stâlpi m ai mici ,  la fd ca peret ele par al el cu 
pali sada . in zon a compart imentărilor s -a o bs ervat r aritatca sa u lip sa unui rând de 
pi etr e, cee a ce ne dete rmină să credem că, in zon a respectivă , complet area pod clelor 
a avut loc după r id icare a structur ii de bază a locuinţei. Lipsa unor gropi de stâlp, mai 
ales la stâlpi i de susţinere , pe anumite trasee, sugere ază folos irea un or st âlpi r et ez aţi 
s au mont aţi pe pietre şi fixa ţi in sist emul de furci şi legături. 

În imaginea din fig. 27 a au fost suprapuse planur ile desenului şi fotogr afia , 
după c are s- au făcut cor ec ţii le necesare unghiului de fotogr afiere cu planul văzut în 
perspectivă. Aceste a demonstrează exactit atea desenelor şi in acelaşi timp oferă 
posi bilit ate a trasării pereţi lor pe baza celor două asocieri. 

La colţul locuinţelor . în afară . au fost descoperite unele platforme albi ate , 
posi bil  vetre (di am .  1.5 m), sesiz abile pri n resturi de căr bune şi pietre arse (Rom an 
Boroneanţ 1 974, 1 2 3). Unele pie tre din stâng a im ag inii alun ecă în pant a p c  care se 
afla albicrea, inte rpret ată de noi ca şanţ de apăr are. 

Această construcţie reprezintă un unic at şi tre buie pusă, credem noi , în 
legătură cu ocupaţi a de bază a celor de pe ostrov . legată de pescuit şi toate anexele 
necesare ac estuia. D imensiunile locu inţei sunt de 6 x 4 m. Aceste locuinţe amintesc 
d e  m ari l e  locuinţ e din civilizaţiile liniare din c entrul Europ ei .  din n coliticul lor mijl ociu. 
Locuinţe p c  pat de pietre mai sunt semnal ate la Leţ, Schela Cladov ci. Fughiu, Suce av a  
(Zah ari a 1962, 14 : Lazarovici 1 979 ,28 : lgnat 197 3: 19 78 ). 

FOLOSIREA !fi AMF.N . .f..l • .fREA INTERIORULUI 

Din păc ate , d atele arheologice cu 
pr ivire l a  acest aspect sunt foarte săr ace . 
Există însă unele mach cte de locuinte s au . 
sanctu are din perioadele unnătoare. c are 
ne permit a ne imagin a felu l în c are 
complex ele ce p ar mici pot ti folosite cu 
mult folos. Cel mai bun exemplu este cel 
din m acheta de c asă de l a  L ariss a, unde 

Fig. 28. Machetă de locuinţă cu se poat e o bs erva amenaj are a ş i  folosire a 
.._ __ "M_ar_e_a _fa _t_",_·��_·e _" . _Lo_r _· _ a_du_pa_-_G_'al_is. _ __. inte riorului (fig. 28). 
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In talatiile d fo 
Jn  taiati i l  d fi de cop rit în aş zări le Starcevo- ri constau în cupt are, 

vetr . i � turi . Din păcat , nu intotdeauna -a făcut o de criere foarte clară a 1 r. ceea 
îngreun ază pr zenlarea d fa\ă. 

uptoar 1 

upt ar apar atât în interiorul con tructi i lor cât , i in afara lor. umărul 
de coperiri lor de ac t ti 1 c ·t foarte mic. Din dat 1 exi tente e pare că c 1 mai bin 
pii trat t cuptorul de la M Ido a ecbe ( tig. 2 1  ), cuptorit în marginea b rdeiului ,  

ând in fara intrării atră u or ridicată pe care -au gă it r uri de cenu ă i cât a ' ' ' 

fragmente rami e. nul a emănător fără atra în fată, -a d op rit la Let 
1 9- 7 6 1 ) . 

Un cuptor . t ri r locuinţelor a fo t de coperit la Tre tiana. ra de formă 
r la ti rotundă si a ca circa O, 7 0  O 60 m, cu o înăltime de O l - 7 /0, 1 7  m. Baza i 
pereti i cuprorul� i au fo t făruiri .  În apropierea acestui cuptor -a de coperit o groapă 
c comunica cu ace ta printr-un canal de circa 0,2 0 m lătime. Functional itatea lu i  nu 
c te c rtă; el a fi t intc1·prctat atât ca , i cuptor pentru copt cât i pentru arderea ceramicii 
Popu . oi 1 9  O, 1 O ; Ur ulc cu 2000, 5 0). 

Un alt cuptor pentru car nu swlt prea multe i nfom1ati i , a fo t de op rit în 
a, zarea de la ă ăr uca Larina 1 994a 5 1  ). 

n logi i  p ntru etre ) cuptoare pot fi găsite in macheta d la Lari a, fig. 
2 Gali  , 1 9  5 )  au in arti olul lui  J .  Petra ch ( 1 9  6). 

Ţe turile (fig. 30) 
La · cheia Jado ei Da ide cu 1 966· Lazaro ic i  1 9 7 p l .  B a fo t 

de coperit un cuptor portat.i , de fapt un \est lucrat din lut, d con i tenta chirpic iului, 
dar cev mai n i  ip  . Mai recent . Luca a publ icat al te trei machcte de a menea 

1 
1 

_j 

\'odr;. !  

[ 
Fig. 29. Vetre Îll aer liber, 
Tre tia11a, după Popu, oi. 

Fig. 30. Cuptoare 
portative (ţăsturi). 

Fig. 31. Poieueşti, vatră şi 
fra •mellle de veire 
Împrii tiate di11 L 3. 
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cuptoare. cu forma şi dimensiuni apropiat e ( Luca 1 993). Acest e piese erau alcătuite 
dintr-un amestec d e  lut cu paie tocate şi nisip. Ele suplin eau foarte bine cuptoar ele, 
erau folositoar e mai ales in timpul iernii . p ermiţând o încălzire economică pr ecum şi 
diferite procedee de gătit. Conform studiilor etno- arh eologice, pe ac estea s e  putea 
coac e pâin e. puteau fi folosite la coptul unor legum e şi fruct e sau chiar la conservarea 
prin uscare a uno r fructe n ecesare in sezonul r ece. in tot timpul anului permiteau 
protejarea foculu i, dar mai ales a ja rului. 

Vetrel� de fo rmă circulară , ovală sau triunghiulară . apar in multe construcţii 
neolitice, ma i ales in Moldova si Basarabia si mai rar in Banat si Transilvania. La 
Săcă reuca de exemplu. în Bas�bia (fig. 26

.
), sunt m enţionate �ai multe vetre în 

inte riorul unor construcţii de locuit (Dergacev et alii, 1 99 1 .  fig. 2b ). De obicei ele se 
construiesc din lut amestecat cu nisip, direct pe sol, fără nici o am enajare sp ecială, în 
zona centrală a locuinţelor, sau la colturile acestora. Suprafa ţa lor atin ge 50- 1 00 cm 
(N estor 1 957. 60; Păuncscu 1 978, 28; Nica 1 980, 36; Mantu el alii 1 992, 1 49- 1 60). 

Multe din vetre sunt distruse şi intoarse cu faţa in jos (fig. 3 1  ) . Este posibil ca unele 
vetre, din categoria celor aflate în afara locuinţelor sau la extremitatea lor, să se fi 
păstrat într-o proporţie mai mică. 

in unele aşezări s-au descoperit vetre a căror construcţie era mai complexă. 
Astfel, la Cuina Turcului (Nicolăescu - Plopşor et alii 1 965, 409) şi Suceava sunt 
s emnalat e v etre cu gardină din pietre de râu, construite deasup ra unei gropi , cu analogii 
in sudul României .  Tot la Suceava , dar in altă locuinţă. vatra a fost refăcută peste alta 
anterioară (Ursulescu 1 988, 7- 1 5). În Locuinţa 1 de la Suceava, spaţiul d e  sub şi din 
preajma vctr ei a fost amenajat prin construirea unei platfo rme de lut, de 4 cm grosime, 
iar in Locuinţa 3, platforma vetrei era alcătuită din cioburi (Ursulescu 1 973, 49; 1 988, 

7- 1 5  ). la fel ca şi in aşezarea de la Sf. Gheorghe - Bedehaza ( Horedt 1 956, 9). 

O situa ţie mai complexă a fost intâlnită la Trestiana, in Locuin ţa 4, unde 
vatra a fost construită pe un pat de nuiele, pietriş şi fragmente de râşniţă şi avea in 
apropi ere o groapă ovală, folosită probabil pentru păstra rea alimentelor (Popuşoi 1 997, 

1 1 4 ). În ace eaşi aşezare, într-o locuinţă este menţionată o vatră cu groapă in apropi ere, 
folosită pent ru d epozita rea cenuşii ,  cu analogii in descoperirile de la Balş şi Leţ 
( Popuşoi 1 980, 1 06). 

O altă cat egoric de vetre, cu b ază de piatră, a fost descoperită la Ostrovu 
Golu. Ele sunt situate in vecinătatea locuinţelor, la colţurile lor şi erau probabil acoperite 
d e  strcşini sau umbrare. Aceste vetre . pe baza analogi ilor etnografic e. serv eau la 
încălzirea celor car e se aflau in vecinătat e sau la uscarea plas elor de pescuit, întinse 
p e  per eţi §i la afumarea sau uscarea peşti lor. 

In aşezarea sezonieră de la Lunea - Poiana Slatinii au fost descoperite mai 
mult e "v etre" cu suprafaţa neregulată, ce ating circa 1 m2. Pe aceste instalaţii se 
aşezau probabil la fiert vasele pline cu saramură . pentru a s e  obţine sare in stare 
solidă (Dumitroaia 1 994, 1 3- 1 5; Monah, 1 99 1 ). 

În unele aşezări , ca Trestiana (fig. 29) şi Cârc ea (Nica 1 980, 36) au fost 
descoperite vetre in afara l ocuinţelor, ce indică zone d e  activităţi gospodăr cşti sau 
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soci ale in timpul anotimpului cald. Cele patru vetre exterioare dl! la Trestiana au 
formă aproape ovală . cu un diametru de circa 0,62!70-0.40/60 cm ( fig. 29) si au fost 
construite direct pe sol, fără o amenajare specială (Popuşoi 1 980, 1 09). 

' 

Se po ate presupune. de asemenea, că o serie de străchini largi, cu fundul 
gros. foane numeroase in fazele târzii, mai ales la Ostrovu Golu. puteau se rvi foane 
bine la adăpostirea unor focuri u şoare in interiorul locuin ţelor 

Alte instalaţii 
Existenţa unor lavi ţe este menţionată doar la Trestiana, în locuin ţele C/L2, 

3. 6: ele au fost rezervate împre jurul pereţilor, la săpare şi aveau o lăţime variabilă 
cuprinsă intre 1 ,60 - 1 .20 m şi doar mai rar mai îngustă, de O, 60 cm (Popuşoi 1 990-
1 992, 20-23; 1 997, 1 1 4) .  in aceste zone era u probabi l  adăpostite diferite vase şi alte 
obiecte necesare desfăşurării vieţii zilnice. 

Lutăriile 
Asupra lor a atras atentia M .  Nica, semnalând la Cârcea - Viaduct prezenta 

' ' 

unor astfel de gropi .  Descoperiri similare au apărut la Suceava - Parcul Cetăţii 
(Ursulescu 1 988, 1 5) şi Perieni. Aceste gropi erau săpate la periferia aşezării şi 
ulterior au fost umplute cu resturi menajere. Groapa 1 de la Cârcea, după M. Nica. are 
aceeaşi funcţionalitate (Ni ca 1 980, 3 7-38).  O. Trogmayer considera că uneori acesta 
era rostul gropilor din aşezări (Trogmayer 1 968, 1 2). 

Functionalitate& unor construcţii 
În unele cazuri, datorită inventarului şi condiţiilor de descoperire, s-a putut 

preciza cu o mai mare exactitate funcţionalitatea unora din construqiil e şi amcnajările 
descoperite. Astfel, la Trestiana . groapa din Locuin!Ji 2, a fost inte rpretată dr ept depozit 
de al imente (Popuşoi, 1 990- 1 992, 23 ; 1 997, l l 4- 1 1 5). 

Zonele anumitor locuinţe cercetate, cu un bogat inventar de anefacte din 
sil ex. au fost considerate drept locul unor ateliere de prelucrare. ca in Locuinţa 3 de la 
Săcăreuca . Aceeaşi funcţionalitate pare să fi avut şi o altă construc ţie adâncită din 
aceeaşi aşezare, de formă specială, circulară-trilobată, cu resturi din baza unui cuptor 
(Dergacev et alii 1 99 1 ,  fig. 2c). Un alt atelier de prelucrare a silexului a mai fost 
identificat şi la Poieneşti, in locuinţa 3, unde lângă o gresie plasată in apropierea 
vetrei au fost descoperite mai multe anefacte din silex (piese tipice şi deşeuri) (Mantu 
et alii 1 992, 1 49-1 60). Descoperiri simi lare au fost făcute şi la Şeuşa (Ciută et alii, 
2000). 

Un atelier de prelucrare a topoarelor din piatră şlefuită a fost descoperit in 
coliba de la Valea Lupului (Comşa 1 99 1 ,  7). 

La cele mentionate mai sus reamintim locuintele cu mai multe încăperi de 
, . 

la Ostrovu Golu, legate de pescuit şi de prelucrarea peştelui . 
CONSTRUCŢIILE DE CULT 
În  câteva din aşezările cercetate au fost descoperite complexe care pot fi 

puse în legătură cu practicile de cult ale comunităţilor Star cevo-Criş. Astfel, la Balş 
este menţionată o casetă rectangulară, din pietre arse (unde s-a descop erit un idol 
antropomorf) care a fost interpretată ca un posibi l  loc de cult (Popuşoi t980a, 7, fig. 
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3 :  Ursulescu 197:!. 71: 1988, 14). La Săcăreuca. in Locuinţa 21, intr-o nişă specială. 
situată deasupra cuptorului, s-a descoperit o statuetă antropomortă. intr-un ahăraş de 
lut ars. Spa�iul respectiv se presupune că a fost folosit pentru unele practici magico
religioase ( La rina 1 994a, 51 ). 

Alte două descoperiri din aşezarea de la Trestiana completează infom1a�iile 
cu pri,·ire la acest subiect. La Trestiana, locuinţa adâncită C/L3 (nivelul ! )  prezenta in 
interior o groapă. Pe o treaptă a gropii au fost descoperite patru cranii de ovicaprine. 
iur la baza ci alte trei. In centrul gropii fusese amenajată o vatră. ce a fost construită pe 
un pat de cioburi, pietriş şi nisip. Lângă vatră s-a descoperit un vas de mari dimensiuni 
şi un ahăraş patrulater, cu două figurine antropomorfe. De pe suprafa�a locuin�ci mai 
provin alte şase figurine antropomorfe, cinci zoomorfe, un idol conic, altăraşe şi un 
prâsnel (Popuşoi 1990-1992, 20; 1997. 114-115 ). În locuin�a C/L6. de acelaşi tip, una 
din gropi avea in interior o construc,ie din piatră, de lângă care pornea o adâncitură de 
tip pu�. in care alături de cenuşă au fost descoperite patru figurine zoomorfe (trei oi şi 
un porc). Lângă puţ a apărut o altă figurină zoomorfa, iar alături de construc�ia de 
piatră, un ahăraş suport (Popuşoi 1990-1992, 22: 1997. 115). 

O groapă cu scop ritual a fost descoperită şi in aşezarea de la Zăuan, unde a 
fost descoperită statueta "Venus de Zăuan" (Lako 1997). 

Din datele prezentate rezultă că in această perioadă locurile de cult erau 
dispuse in interiorul construc�iilor cu caracter de locuit. in anumite zone ale acestora, 
iar inventarul era de tip mobil. in acelaşi timp, atragem atenţia privind existenţa unor 
sanctuare neolitice timpurii şi altare monumentale la Magiarc, in Macedonia (Sanev, 
1988, 9-1 0), machete de sanctuar ( Praistorja vo Makedonic. 1976, 44,cat 245:G. 1 30, 
p.'29-30: Gimbutas, 199 1 ,  257, fig. 7-53.1-2), poate Roske - Ludvâr (Gimbutas, 1 991, 
26, fig.2- 1 5.2). 

Ritualuri de fundare 

O problemă încă pu�in dezbătută este cea a ritualuri lor de fundare. Desigur, 
tema depăşeşte perioada neoliticului timpuriu, fiind o temă de etno- religie, dar se 
leagă de multe din observaţiile arheologice tăcute cu ocazia săpături lor. Cel mai bun 
exemplu in acest sens, ilustrat mai sus, este reprezentat de descoperirea de la Larissa 
din Thessalia (fig. 28), unde la fundaţia unei locuinţe a fost depusă o machetă de casă 
(Galis. 1985). simbolizând foarte probabil casa sfântă. 

Asemenea ritualuri legate de fundarea casei au fost întâlnite in Banat. la 
Balta Sărată, in fazele B 1 ale culturii Vinca. in acest caz, inainte de fundarea casei au 
fost săpate mai multe gropi, in care au fost depuse mai multe râşniţe. Peste gropi a 
fost amenajată podeaua locuinţei, constând dintr-o lipitură de lut, situată imediat 
dedesubtul podelei care a suferit arderi intenţionate (au fost găsite două rânduri de 
podcle: ambele fiind arse, nu excludem ipoteza că ce-a de a doua putea fi arsă 
întâmplător, la incendierea locuintei). 
28 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Ba11aticum 1, 2001 

FORTIFICA ŢLILE EOLITICE 

Cele mai timpuri i fortificati i  neolitice apar incă de la fă itul n l iticul 
timpuriu. dată u chal olit icul balcano-anatol ian CB Lazaro ici 1 9  7- 1 9  · 1 993· 
Lazaro i i - i a 1 1 ) . n 1 dintre iruri unt fortificate cu sant si uneori pali adă , ' '  
Marin cu, 1 9  9 . aluri nu au fo 1 descop rite, a, a încât pUiem pre upune că lutul 

r zultat a fo t foi it la con trucţia locuin�elor , i a diti ritor in ta la t i i  interioare fie 
p ntru m delarea ceramicii .  

Fig. 32. Şa11ţul de apărare de la Cârcea 
ViadJJCt, SC III B, după M. ica 

Fig. 33. Gomea, Şalltul de apărare 
Starcevo- rif, V inca A. 

ă reamintim câte a din iturile unde au fost descoperite a tfel de fortificatii :  
• La Cârcea, de la n i  elul orizontului Pol icrom apare un . ant de apărare 

fig. 32) in care mai apoi unt con truite cuptoare Cârcea - Viaduct, ica 1 977·  
Lazarovici 1 990 94 1 .2); 

• La Gomea, in faza Vin�a A m orizontul contemporan cu cel de la ârcea 
apare un anţ de apărare în juruJ asezării ,  abandonat apoi si umplut cu re turi menajere 
(fig. 33). În ace t am -au gă it fragmente ceramice Starce o - Cris a o ia te cu coici , , 
ceea ce pre upune , i o locui re din acea tă vreme sau o convietuire, căci mai târziu are 
loc o in teză într comunitătile SC , i cele Vin�a A ( Lazarovici 1 969 J • 1 977 25 ·  
1 979 25 29-30); 

e la O tro u Golu Roman - Boroneanţ, 1 974· Lazaro ici, 1 977, 25; 1 979 ' 
25 95 fig. 1 -2)· 

e ta Schela Clado ei (Davide cu 1 966 547 · Boroneant 1 990 636, fig. 2)· 
• la Dude tii  Vechi din prezentarea recentă a unor pro pcctări i a unei ' , 

fotografii aeriene a zonei rezultă prezenta unui sistem de fortificatie ( iob taru, 2002). 
Aparitia fortificatii lor e leagă de fapt şi  de cea a a, ezărilor în formă de te l i  

aşezări cu mai multe nivele. unde patiul este admini trat cu multă grijă, care pre upune 
si exi tenta unor regul i  bine definite de natură socio-ecomonică i o autoritate , . 
organizatoare. A tea marchează, de fapt, inceputul neoliticuJui d zvoltat. Primei telluri 
in neoliticul timpuriu apar in Macedonia (Porodin Velu5ka Tumba, Grgur Tumba Sane , 
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1 9  uintă cu arhitectură 

COl CL 'ZI/ 

Ioten itatea d locuir reliefată in c 1 două hărti ( fig. 34-r , indică xi tenta 
unor condiţii extrem d prielni proce ului d n olitizar in zona Dunării .  D 
de locuire depinde fără îndoială de fa tori i geografici mai prielnici pe car îi fi ră 

alea Dunării dar in cazul de fată refle ră . i in ten itatea cercetărilor efectuat dată 
cu proiectele de hidro-am l ioratie de la Porti i  de Fier. Oi tanta între un it i altul 
e. te de cea 5- 1 0  km. Între a ezări le principaie di tanta e te de cea. 3 0  km. oi tan�a 
intre siruri le mari, care pă trează legături cu Balcanii este de cea J 00 - 1 50 km. 

Nu trebuie ui tate de altfel incroni mele: C Ia Ib, Te cu civi l izati i le 
Monocrom - Proto e klo, iar SC IC/ITA, Pre klo - Mogulitsa· SC I JA-l i i A  cu 
Podromo , Se klo J - IU  opiniile noastre si bibl. Lazarovi i .1 979· 1 996· 200 ). Din 
datele prezentate în ace t articol reiese că încă de la ni elul primelor cul turi neolitice 
omul a căutat ă- i con truiască locuinte care ă ofere un confort minim. Pr babil că 
maniera de con tru ti a diferitelor ca e era legată i de materiile prime e i tcnt în 
zonă de conditiile g ografice de exigentele fiecăr i familii  si evident erau influ ntate , 

i de moda timpului re pectiv. Casa a reprezentat mer u pentru om un patiu vital 
acolo unde e de fă, urau o mare parte din activitătile gospodăreşti ,  unde e derula 
viata de fami l ie  cu reguli bine stabil ite. Casa reprezenta în acelaşi timp i un lo 
sacru do edit prin descop riri le complexelor de cult i a ritualurilor de funda re. 

' 

l odiferent dacă erau locuinţe adâncite au de uprafaţă majoritatea ca elor 
erau dotate cu in talatii de foc mai imple sau mai complexe, in taia tii ab o lut ne e are 
într-o zonă de cl imă temperată cu ierni destul de aspre. În unele cazuri -au pă trat i 
urmele unor arnenajări interioare, de tipuJ la itelor. Probabil că um1ele unei mari 

30 

Fig. 34. Centrul Bauatului, Valea Timişului 
i Bânavei. 

Fig. 35. Clisura Du11ării. 
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păJ1i a altor amenajări interioare din lemn. sau poate din lut nears. s-au pierdut in 
t imp. 

Aşezările acestei civiliza\ii. aşa cum rezultă din expunerea de mai sus, erau 
de: dimensiuni diferite şi unele din ele par să conducă spre ideea că încă de la acest 
nivc.:l avem de a face cu o organizare destul de riguroasă a spaţiului. Este de presupus 
cxistl.!nta anumitor reguli ce par a fi respectate de comunitătilc respective. Unele asezări 
sunt ti.l�tificate cu şan\ şi pal isadă. ceea ce constituie re;ultatul unui efort co�un al 
intregii colectivităţi umane. 

Fără îndoială încă multe probleme nu au fost clucidatc şi speranţa noastră 
este: aceea ca cercetările interdisciplinare. prospectiunile, investigarea unor suprafete 
mai mari, precum şi utilizarea unor metode rafinate de săpătură arheologică, vor permite 
ob\increa unui număr sporit de infonna�ii, care vor completa in mod fericit scurta 
prezentare pe care am făcut-o in articolul de faţă. 
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CONSIDERATIONS REGARDING THE EARLY NEOLITHIC 
ARCHITECTURE 

Summary 

The Neo-Eneol ithic periodisation in the lJanube arca, related to the 
civi lizations' dynamics and their correlation with the neighbouring civilizations has 
several important phases: the Elll'ly Neolithic (during this phase the neolithisation process 
ends); the Develo�d Neolithic (this term is used only for the provinccs where the Vim�a 
culture. phase A, is prcsent; these civilizations have a longer life, until Eneolithic) or the 
Middle Neo/ilhic (this term is uscd for the areas where thcre are Polychrome horizons, 
sec: Lazarovici 1 987- 1 988; Lazarovici - Nica, 1 99 1 ); the Lilte Neo/ithic (the tcrm is 
used for the areas outside the Vinb area); the Early Eneolithic, known as Vin�a C 
(Vi nea C 1 ,  C2, C3 ); the Developed Eneolithic including Sălcu\a. Petr�ti, Cucuteni 
(A2-A4) cultures (wc do not separate the last pbases of these civilizations, although 
chronologically it would be necessary); the Lll� Eneolithic including the Tiszapolgăr. 
Bodrogkeresznir, Cucuteni (A-B and B) and culture ofpots with doublc rounded handles 
(Sălcu\3 IV - Herculane 11- Cheile Turzii - Hunyadi Halom - Vajska). In thc territory 
we intcnd to present here there are many cultures and local groups with strong features. 

While the architectural development is influenced by externa) factors, intemal 
ones. such as climatic conditions, the specific oftbe rwal economy, community dynamics, 
thc appearance of trdde places, fortification systems and cultwal centres, determine its 
evolution. 

The Startevo-Cri� cuhure has four main phases SC 1-IV, present in the 
Romanian territory. except for Dobroudja and Maramure�. The spread of this 
civil ization is gradual . Phases 1 and 11 are present only in Banat, Oltenia and 
Transylvania. Phase I I I, especially I I IB, with .,CBA" (which includes Vinta A and 
Polychromy) extended in Moldavia, in North and Central Cri�na. 

Senlements usually develop around a centre as at Gura Baciului; here this 
typc of organization was maintained for the entire Neo-Eneol ithic period and causes 
many superpositions (fig. 1 ,  the first complexes are hachured). 

Settlements were located on different reliefforms (on low or middle terraces 
of small or larger rivers) always close to good water sources necessary for daily life. 
Sometimes the main occupation decides the location of the settlement: suitable areas 
for animal breeding in the first phases (caute, sheep-goat and deer al Gura Baciului, 
Ocna Sibiului, Suceag, Morut. Ţaga, Şe�); areas that provide important raw materials, 
such as sah or clay (Gura Baciului, Ocna Sibiului, Şeuşa. Lunea - Poiana Slatinii, 
Solca - Slatina mare) good areas for fishing (Cuina Turcului, Gomea, Ostrovu Golu 
and some settlements in Bessarabia}. In some cases. settlements are also situated on 
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high positions ( Le\ and ldjo�. Yugoslavian Banat). 
Thcrc arc settlements that swarmcd from a central one. Thcy can be 

intcrprcted as scasonal or secondary settlcments. belonging to small groups ofpcople 
cmergcd from thc main site. or rclated to periodica) exploitation of raw materials. 
such as salt. 

At Gura Baciului the se le-IIA level is rcprescntcd by pit house 20. with 
many remains of O\'is ares and channelled pouery. connectcd with the second south 
migration, reflecting a typical phenomenon for this chronological horizon in thc 
Balkans. Aftcr this horizon follows an effcrvesccnt period with surfacc houses. good 
quality beanhs built on suspendcd floors. At the same time lcvcl, the painted pottery 
of lhe site decays. Houses are built of wood beams IUld the walls are made of rods. 
Sometimes a clay plaster is used for the walls; this will be frequently used in the pit 
houses of the last phase of se IVB (pit house 27). The supcrposing of complexes 
makes it di fticult to establish their exact system of construction, but more than 40% 
of the construction elements have bcen identified in most cases (postholes from thc 
main structure). This al1ows the reconstruction from fig. 9, leve1 1 1A-IIB, reprcsenting 
the third habitation phase at Gura Baciului. 

Phases SC J J IB-IVB represents a period of decl ine, illustrated by the 
involution of ceramic (it is mixed with small stones. the fine pottery is missing, a poor 
fi ring process: poor decoration inventory. simplicity and scarcity of shapes) and the 
reappearance of pit houses. The settlement looses its connection to the Balkan 
civilizat1ons and it is possible to observe only few influences. This leads to the 
conclusion that Gura Baciului became a secondary type scnlement. 

The research at Gura Baciului offers information about the organization of 
the settlemenfs central arca (fig. 1 ). In the centre there wcre two pits. without 
archaeological inventory; in ali the development phases of the site the central arca 
was empty. It is possible to assume that here was located the foundation pillar, or 
totemic pillar, or the pillar named "axis mundi'' by M. Eliade (Eliade. 1 98 1 ,  42, S 1 ) . 

In the site at Glăvăne�tii Vechi, houses were organized in four groups. two by two, 
maybe a model of thc family organization or thc reflection of two different stagcs of 
construction. 

It is very difficult to dcscribe the cvolution of a site, cspccially becausc of 
thc lack of interdisciplinary research. The analysis al Gura Baciului allows us to skctch 
the cvolution of some complexes. Based on comparative and venical stratigraphy. 
using a databasc for more tban 1 6.000 objccts (especially pottery) wc can conclude 
that in the first stagcs ofhabitation lhe evolutioo was always linear. elassification and 
interna! analysis allow us to establish more reconstruction phases as pan of a very 
dynamic process. Sometimes even the same phase has severa( superposed complexes 
(fig. 1 0- 1 1 . 1 4  ). The closest analogies with Gura Baciului ha ve been found at Donja 
Branjevina (fig. 1 9); bere the architecture ofthe developed pbases is better preserved. 
Staning with the early Mesolilhic, Epipaleolithic or Protoneolithic horizons. we can 
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speak ofthe organization ofthc central arca of a site and ofn:gular disposition of the 
houses, as at Lepcnski Vir (fig. 20). 

THE IIOI.lSES 

At Gomea - Locurile lungi houses were arranged in a diagonal. with the comers 
fucing thc dominant winds, which in this area are long lasting and strong (fig. 3). We can 
conci ude that the orientat ion of thc houses is rclated not only to thc gcographical aspccts 
but also to thc psychology ofthe communities. 

Plt houses. Usually the habitation process begins with the construction of 
severa) pit houses during colder seasons and huts during wanner oncs. They have 
diffcrcnt dimensions, some ofthcm 5.4 x 4 x 0,90 m, but some are smallcr. Onc ofthe 
largcst pit houses was found at Moldova Veche -Râ1 (fig. 2 1). Al Gura Baciului houses 
arc built on a slope and thercforc diffcrent parts of thc same house arc situated at 
different depths. Pit houscs as wc have already mentioned appcar in thc first and last 
phascs of the scttlcment. 

Semi-subtcrranean houses. This is a house partially dug out in thc ground, 
which offcrs the possibi lity to usc the margin ofthe pit and presumcs thc cxistence of 
walls (pit houscs and huts only ha ve a rooO. Pit houses and semi-subterrancan houses 
do not preserve too many traces of pillars from the walls. In the semi-subterranean 
house discovcred at Foeni, the walls were made of pillars and rods and had a light 
structure (fig. 24-24a). Such complexes with small dimensions did not need big 
fircplaces, considering that a family had about 3-7 persons judging by the house model 
from Larissa (fig. 28). Thc dimensions ofscmi-subterranean houses vary between 9-
80 m�. 

Surface houses. These houses are rectangular and thcir dimensions range 
from 1 ,5 to 27 m!. Gcncrally. thcy have only onc room, with or without fircplaces. At 
Gornca and Ostrovu Golu (fig. 27 -27a) one side of the house was longer: at Gornea 
this part was south-oriented and we assumc it marked the porch. In Moldavia, at 
Trcstiana some houses from the central part of the site have interna) pits with stairs 
and interna! arrangemcnts (fig. 7). Some of these pits wcre used as cereai storages. 

At Ostrovu Golu lhe floor of a very large house was made of three-four 
rows of stones and small river stones mixed with sand (fig. 27- 27a), plastered with 
clay mixcd with sand, partially prescrved. Big logs supportcd the roof and the walls. 
They ha ve about 1 0-20 cm in diametcr, judging by the traces of postholes. This 
construction had more interna) compartments. Fig. 27-27a shows traces of rows of 
postholes. Sorne of thcm belong to a palisade ( that continues outsidc thc housc) and 
arc associatcd to a long pit, interpreted as a ditch. Another row, closc to thc first onc, 
is associatcd to thc floor of the house. made of river stoncs, in fact a pavement. Thc 
second row dcmonstrates that the s�ond compartment of the house was probably 
uscd as a shcd. The opposite row has fewer postholes and it belongs to the house 
structure. Wc can assume that the house had big, thick, woodcn walls, probably 
plastercd with clay. Smallcr walls mark the inner compartmcnts of the house. 
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lnner arrangements 8Dd the space usage. Archaeological data regarding 
this aspect is poor. Some house panems and sanctuaries (from a Jater period) help us 
imagine how smaJJ spaces werc used. Thc best example is the house pattern from 
Larissa. 

Griddles. Such pieces are mentioned at Schela Cladovei. S. Luca has recently 
published three olher patterns of griddles (fig. 30). Thcse pieces were made of a 
mixturc of clay, chafT and sand. They allow an economic heating, different cooking 
proceedings and fruit drying. 

Hearths. Compared to Moldavia and Bessarabia. where cven houses with 
severa) hearths have been found. in Banat and Transylvania not so many hearths ha ve 
been discovered. GcneraJJy, hearths are oval, irregular oval or circular and built directly 
on the ground, in the middle ofthe house, or at the margins of the pit house as at Gura 
Baciului and Pcrieni. External hearths and an externa) oven have been discovered at 
Trestiana, too (fig. 29). 

Benches have been discovered at Trestiana. They were dug togcther with 
the waJJs in ycJJow clay. These spaces were probably used for sheltering pots and 
other objects ncccssary for daily life. 

Cult constructions 
During this period cult places were situated inside the houses and had a 

mobile invcntory. Such situations were noticed al Balş (an anthropomorphic idol inside 
a rectangular box made offired stones) and at Săcireuca (in a niche above the oven, 
in a clay table-altar was an anthropomorphic idol). More interesting are thc discoveries 
at Trestiana. House C/L3 contains a pit with sheep skulls, a hearth and close to it a 
clay table-altar with two anthropomorphic idols. In the house area were also discovered 
anthropomorphic, zoomorphic and conic idols as well as clay table altars. In House 
C/L6 in a deepcr pit, four-zoomorphic idols ha ve been discovered. At Zăuan a cult pit 
contains the famous "Venus". 
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NEOLITHIC SETTLEJ\!ENTS FROM H U N E DOARA-CIMITIRUL 
REFORMA T AND GRADINA CASTEL UL I./1 ANO A POSITION 
CONCERNING SOME OPINIONS REGARDING THE N EO
EN EOLITHIC FACTS FROM T H E  SOUTH-WEST OF 
TRANSYLVANIA 

Florin Dr�ol·ean 

A comment analyzing the archaeological Neolithic materials discovered by 
Ioan Andritoiu in the prchistoric settlcment from Hunedoara-Cimitintl Reformat 
(DRAŞOVEAN /987), in 1 977, was published in the annuary Sargetia ofthc museum 
from Deva. 1 5  ycars ago. Those vcstiges representcd, at that time, thc abject of thc 
tirst recordings of somc Neolithic materials discovered during some systematic 
excavations in the heanh of the town of Hunedoara. Due to a regretable error, the 
study was published without thc il lustrations belonging to the materials, which seem 
to havc been lost on the way towards the printing house. 

A few years later, between 1 98 1  and 1 987 uninterruptedly, Tiberiu Mariş 
carricd out large-scale systematic archaeologic excavations at Grădina Castelului, at 
about 1 50 m towards the wcst of 
Cimitirul Reformat. on a terrace of 
the hill Sânpetru. Betwcen 1 98 1  and ====:::3 
1 983 we part ic ipatcd in  thesc 
campaigns, too. But, unfonunately, 
during this period, 1 993- 1995, most 
of thc findings from Grădina 
Ca.'îlelului and - partly - from ==:::::::::====��� 
Cimitirul Reformat were simply / 

r��·-....._ 

thrown away in an abandoned lime 
pit within the exterior yard of the _/ 
castlc. Thus, much information that 
could have thrown a new light on the 
prehistory ofthe region of Hunedoara // 
was lost. Fonunately, before this / • 
unspeakablc act ion, in 1 987, a part 
of the typical Ncolithic ceramic 
materials found in the two sites was 
taken to the Museum of the Banat 

---

from Timisoara by the author of this Fig. 1. Map with the locations ofthe nrolitltic 

study. That is why they did not ha ve the seulemenLt from Hunedoara-Dftllul Stimpetru. 
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··um• and the same seulement" (LUCA /999a. 58) .  This assenion cannot be backcd up 
1!\ I!D by his own findings bccause one found ··an interpenetrruedstratigraphy, becarue 
ofthe c:mo·tru,·timrln•building works al the Costle. lL� we/1 as because t�ltlre differellt 
pipes and cables /aid in the "60s- ?Os ". (LlJCA /999a. 48). As a consequcnce thcn.aof. 
this assenion can bc takcn into consideration not cvcn as a syllogism 85 our above
mcntioned colleague does not know the stratigraphical situat ion of our investigations 
in this site nor Ion Andriţoiu's investigations in the site Cimitiml Reformat. And the 
more so as our colleague Luca cxcavated - as be himself asccnaincd_(LUCA / 999a, 
60)-on the bordcr of the terracc and of the Neolithic senlemcnts from Grldina 
Castelului. But thcse excavations did not offer him enough data that he needcd to get 
to thc final conclusion that thc Neolithic settlements from the two sites werc "one and 
rhe .wmre settlement". Othcrwise, we shall also bring in some other argumcnts to suppon 
thc idca that therc are two Star�evo-Criş settlements superposcd by a very large one 
that belongs to thc late Ncol ithic. The two settlements are on two terraces (not on only 
one tcrrace, LUCA /999u, 58) ofthe hill Sânpetru, identified through the sites Cimitirul 
Reformat and Grădina Castelului. 

Tlle Stan�ew>-Cr� settlements. 

Bccausc in our mentioncd study we prcsented in a detailed way thc 
technological and typological-stylistic characteristics of the Starfevo materials from 
Cimitirul Reformat (DRAŞOVEAN /987, 1 1 - 1 3), we shall try to emphasise the mosi 
important features of these materials for a chronological placing. 

Thus, this clay contains both chatT and sand. From the published statistica! 
data (DRAŞOVEAN / 987, I l , note 6), wc tind that procentually the proponion ofthe 
ceramic material with sand in clay increases accordingly as the Ncolithic dwelling 
cvoluates from 1 3 .23% at the base of the culture 1ayer to 23.20% al 2.2 m in depth. 
Morcover, even sand is a general presence in the pasle (DRAŞOVEAN / 987. 1 5, 
category F) of thc bitronconic vessels wilh a slightly profiled lip ( Pl.  1 1 1 1 1  ). These 
anribules are associated with thc slip organized in a net - which rcprcsents 1 2.5% 
from the total of lhe omaments -, incisions in a net (pl. 1 1 1/ 6, 1 5  ), para Il  el incisions 
exccuted on thc superior side of the vessels (pl . 1 1 1/8) thal imilatc the Vin�a pleals and 
lcgs of high cups (pl. 1/ 1 6) that ha ve lhe closesl analogies in lhc Vine a A medium 
(LAZAROV/C/ 1979, 1 09. 1 1 3 , 1 1 4). All these characterislics can noi be separated by 
the attributcs of lhc conlemporary scttlements from the Banat and Serbia thal arc 
dated not earlier than the Starfevo-Criş I I IB phase. As wc ha ve already mentioned on 
the occasion of thc publishing of this study (DRAŞOVEAN 1987, 1 6). the painted 
decorations (pl. 1 1 1/2, 1 2, 1 4. 22) constituie the only jarring note becausc thcy can not 
be included into the conons ofthe 1 1 18 phase through their motifs. They rather remind 
tbe l l lA phase , that "Ghirlandoid"(garland-like) of Stojan Dimitrijevic ( 1974, 1 03; 
1979, 247-252). l f we could leave the Vinfa attributes aside. all the other decorative 
elements, through the organizcd manner of execution of the sprinkled slip, in another 
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way than in a net, of the pinches and 
alveolcs. of the paintcd motifs, are typical 
to the IIIA phase (LAZAROV/C/ 1969, 9-
1 1 : 1979, 47-48: /984. 64-66}. 

Our investigations al Grădina 
Castelului, located on a higher terrace of 
the hi l l  Sânpetru. found a level wi th 
ceramic materials belonging to the early 
Neolithic (fig. 2}, at the base ofthe cultural 
layer of 2 m in thickness. 

The findings from Cimit irul 
Reformat arc sometimes substantially 
d ifferent from thosc from Grădina 
Castelului . Thus, from a technological 
point of view, the Startevo-Criş ceramics 
conta in both chaff and sand as degreasing 
substance. Unlike at Cimitirul Reformat, 
at Grădina Castelului the usual species 

3[m -

contains especially sand with big grain that Fig. J. Huncdoara-Grddina Casie/ului. 

lends the rough aspect to the ceramics. The Slareevo-Crif high pedeslaled bo'M'I. 

clay ofthe fine ceramics contains especially 
fine sand and it is burnt to obtain the brown and brick colours. Other elements that 
single out the Startevo rnaterials discovered in the two sites of the hill Sânpetru are 
the shapes of the vessels. While at Cimitirul Reformat only one bitronconic shape 
was found (PI. I I l/ 1  ), at Grădina Castelului such shapes are more frequent. Moreover, 
a bitronconic cup with profiled lip was discovered here. It has a high empty on the 
inside leg (fig. 3) that can not be separated through the Vin�a canons in the same way 
as the other elements. Another argument for a late dating ofthe senlement from Grădina 
Castelului is offered by one ofthe few Neolithic ceramic rnaterials found and published 
by S.A. Luca as a result ofhis excavations in this site. This is a fragment from a vessel 
that has a circular incision at the neck that separates the neck from the trunk of the 
vessel decorated with pinches (LUCA / 999a, pl. l/4). This typc ofdecoration is found 
cspecially in Star�evo-Criş IVA (LAZAROVJC/ 1980, 25-26; LAZAROVICI-LAKO 
/98/ , pl. 7/3; 8/5; LAZAROVJC/-NEMET1 1983, 28 and fig. l /6; 112, 7, 9; 9/2, 4, 7; 
1 1 / 1 3, 16, 1 7; URSULESCU /984, 45/2-4; 44/8, 10, 1 1 ) and in the early linear mcdium 
(KALICZ-MAKKA Y  /972, fig. 3/ 1 ,  2; fig. 6/1 2, 1 3 , 1 5, 1 7, 1 9; fig.9/ I O; KALICZ
MAKKA Y 1977, pl. 5/1 ,2,5, 1 1 ; pl. l 67/ 1 ,  2, 5; pl. 1 681 8, 9, 1 1 , 1 2) that is parallel with 
Star�evo-Criş IV phase ( LAZAROV1C/ 1 981, 1 13 ;  /983a, 1 34., 1 35, 1 37 with 
bibliography; 1985, 1 1 ,  73, 75; 1 988, 23-26; UZAROV/CJ-NEMETI / 983, 26-30; 
DRAŞOVEAN /989, 38-39, 43-44) and not earlier. 
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Another aspect that individualizes the materials discovercd in the two sites 

is the absence ofthc painting. ofthe sprinkled slip and a clifferent manncr of execut ion 
ofthe organized slip in the case ofthe ceramics from Grădina Castelului. This makes 
them different from Staltevo-Cri� 1118 phase. 

Ali these arguments lead us to include the settlement &om Gridina Castelului 
in Startcvo-Criş IVA phase. Taking into consideration ali these above-mcntioned 
elemcnts, this settlement is different from the cultural contents of the lowcr Jcvel 
from Cimitirul Reformat. attributed to Staltevo-Criş 1118 phase. Thus, the conclusion 
of S.A.  Luca according to which the two sites represent .. the same seu/ement" is 
unacceptable from this point of view, too. 

The late Neo/ithic selllement. 

The second level from Cimitirul Reformat and Grădina Castelului belongs, 
as asserted before, to the late Neolithic (DRAŞOVEAN, 1987, 1 7). 

The usual ceramics from the two sites are made of clay mixed up with rough 
or fine sand, and the fine and intermediare ceramics is made of finer grain sand. 
Sometimes, because of the degreasing substance and of the buming, the ceramic 
fragments have a .. floury" aspect. The ceramics are especially brick and brick-yellowish 
in colour, but they can be also brown-reddish or brown coloured. The shapes of the 
vessels are represented by tronconic dishes (pl. IV/5, 1 4, Vlll/9), bitronconic bowls 
(pl . IV/ 1 ,  8, Vll/ 1 0), carinated bowls (pl. IVn, 2 1 ,  V/1 -?,Vl/3, 7), small amphorae 
(pl. IV/ 1 1 , 1 0, Vlll/3), pots (pl. 2, 6. 9, Vl/8, 9. Vll/4-9). Al Grădina Castelu1ui, there 
are vessels with tronconic supports (pl. Vl/ 2), with rectangular perforations (pl. VI/ 1 ,  
4. 6) and triangular perforations (pl. Vl/5). The omaments are rare and they consist in 
meander-like incisions (pl. IV/ 1 3), parallel incisions (pl. IV/ 1 8, 1 9), notches on the 
vessels' lip (pl. JV/ 19, Vll/3, 7. 8), interior p1eats (pl. Vlll/4) and plastic omaments 
on the vesse1s' ears (pi. IV/ 1 2, 1 5). 

When the materials from Cimitirul Reformat were published, we specified 
that ali the typological correspondences of these elements lead us to Vin�a C 
chronological horizon (DRAŞOVEAN /987, 1 7). 

From a cultural point ofview, carinated vessels and the supports ofvessels, 
the semispheric hand les placed on the bowl carinated area make the connection between 
the materials from Hunedoara and the Petresti phenomenon, especially A8 phase, 
even ifthe carinated beii ies are not too evoluated, but reminding us ofthe phase A. At 
the same time, the notches on the vessels lip executed in this manner are a feature of 
the Foeni group and of the contemporary settlements (DRAŞOVEAN 1994b, 147; 
1 996a, 54; 1 997a, 57, fig. 3, tip 8, 59). Unfortunately, the absence of the painted 
decorations deprive us of a series of arguments for a fi ner fitting of it into the interna) 
chronology ofPetr�ti culture as it has been defined by Iuliu Paul ( 1977; 1981; /992). 

Analyzing such findings from Hunedoara and Transylvania (DRAŞOVEAN 
/996a, 99- 1 00), we observed that a regionalization phenomenon takes place at the 
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bordcr ofthe sprcading area ofPetresti cuii urc. during A and maybe AB phases. Within 
the framework of thc phenomenon only carinated shapes and partly. plastic shapes 
arc maintaincd, whereas the painted decorations and the polishing and buming 
tcchnology of thc Pctreşti cuhure disappear. The senlements in question have just a 
fcw ccramic matcrials decorated with incisions with eilhcr westcm influences (without 
being Vin�a or Tisa). Turdaş influences or from lclod. Cluj influcnces (KALMAR
MAXIM /991. 1 37- 1 38). Because this phenomenon was. at that stage of investigation 
(May 1 994. when my doctoral thesis was finishcd). better emphasized in the area of 
Hunedoara. wc ha ve called it Hunedoara group for the time being. 

S.A. Luca discusscs our proposal for the cultural anribution oflhe late Neolilhic 
discoveries from Cimitirul Refonnat (LUCA /998, 104- 1 05 ). in a series of works 
conceming his excavations from Liubcova and Hunedoara-Grădina Ca.ftelului. He 
included these discoveries and those from Grădina Castelului in thc late pha·�e ofTurd� 
cuhure (LUCA / 999a, 6 1  ). 

Thc cultural anribution could have been another one and his structure of 
opinions could ha ve been based on other coordinates if our colleague had known the 
materials from Cimitirul Rcfonnat more tyhoroughly. Thc fact that he does not know 
thcm is provcd by his uncertainty demonstrated in the ma ner concern ing the origin of 
some painted ceramic fragments ofTăuălaş type that he considcrs them "either from 
Cimitirul Reformat or from Zlaştt' (LUC4 /999b, 1 2). l f S.A. Luca had studied and 
comparcd those materials from the storerooms of the Castle of Corvineşti from 
Hunedoara with what he specified as having been disco,·crcd at Zlaşti (LUCA / 999b, 
1 2), he could have observed that they were the same ceramic fragments published in 
that shapc a long time ago (LAZAROV/C/ /99/ , fig. 301 1 2, 1 3 ; DRAŞOVEAN-MARJŞ 
/ 998, pl. IX/ 16). 

lgnoring such important details, we shall try to analyze lhe arguments 
adduced by our colleague to support his ideas: 

1 .  1 .  He took a stand conceming this maner for the first time in 1 998 when 
he claimed: "Compari11g the typological stratigraphy (sic!) done by our colleague 
(Florin Drasovean n.n.) with the results of our excavatiOfLf in the site Grădina Castelului 
and Bi."erica �fântul Nicolae (. . . . . .  ) we see that the discovered ceramics (Petre.� ti şi 
Turdaş) is mi:ced because of the intense works du ring the Middle Ages. There are 
eera mic c:ategories ;" the two melllioned cultures that ca11 be mi:ced up. We ha,•e come 
to this condu.tiion by studying the ceramics }rom Orăştie-Dealul Pemilor. site X2. 
The.fe confusions can appear in the :relllements of late Turdas where there are similar 
categories. some of them even idelllical to Petresti cu/ture or to lc/od group " (LUCA 
1998. 104). Even if  the text is verbose and illogic - without knowing the relation 
betwecn the fact that lhc materials are mixed up and the ceramic categories are common 
- wc try to understand what our colleaguc meant. Firstly, we can not exactly infcr 
from the text whether the assertion that the ceramics is mixed up because lhe works 
during the Middlc Ages refers to lhe excavation executed by 1 .  Andri\oiu at Cimitirul 
Refonnat or to his excavations in Grădina Castelului. lf he rcfcrs to 1. Andritoiu's . 
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excavations in Cimitirul Refonnat, we specify that this excavation did not point out 

medieval interventions on the Neolithic culture layc:r. Thus, conscqucntly, from this 

point of view thc ccramics are oot mixed up. This dilemma is clarificd also by our 
collcaguc a year latcr, in 1 999. when he says that: .. the archaeological site from Cimitirul 
Refonnat has a mixed stratigraphy because of the constructionlrebuilding works of 
the Castlc of Corvin�ti, as we/1 as ofthe dţfferellt pipes and cables laid during the 
'60s and tire '70s. " (L UCA 1999a, 48). Under such conditions, his archaeological 
materials are obviously mixed up! Thus, S.A. Luca only tries to demonstrate that the 
matcrials from Cimitirul Refonnat can not be taken into consideration in a minute 
typological analysis because they are mixed up. He did this to support the second part 
ofhis assertion conceming the confusions among some ceramic categories ofPetreşti 
and Turdaş cultures in the late Turdaş settlements. It is regrettable that a specialist as 
S. A. Luca uses this method in order to minimalize the credibil ity of some materials 
discovered in well-established stratigraphic conditions only that. latcr on. to make 
way for his substanceless statements. What our col league does not know - or, at lcast, 
he does not take into consideration - is the fact that late Neolithic materials. found at 
less than 20 m from his sections in our excavations in an undisturbed area, comc from 
a distinct and well-delineated layer, and the materials are not mixed up. Consequently, 
the extrapolation of the lack of results in his excavations to the other archaeologist's 
investigations seems to be an attempt that is beyond the sphere of scientific reasoning. 
Therefore, this can not be taken into consideration. But invoking the elements that are 
common to a cultural horizon does not bold water as an argument in front of the 
defining elements that individualize the respective culture. But, we shall talk about 
this aspect at the appropriate moment. 

This is the first step of his speech. 
1 .2.  After he considers that the findings from this site come from mixed 

levels, then he forgets this statement as ifhe had not stated this. Because the two sites 
are at about 1 50 m away from each other, he considers them as being one and the 
same settlement and he deals with them as such (LUCA 1999a, 58. 60). Beside this 
simple neighbourhood of the two sites, we wonder which are the substantial 
archaeological arguments brought in by our colleague in support of his opinion as 
long as he does not know the materials discovered by 1. Andriţoiu at Cimitirul Refonnat 
and. partly, those from our excavations from Grădina Castelului. Moreover. as 
mentioned before. Luca. who excavated at the boundary ofthe settlement from Grădina 
Castelului, did not tind similar typical materials that would have allowed him to 
compare the findings from the two sites. Jfhe had done this, he would have avoided 
the temptation of the syllogism that led him to such an erroneous condus ion. Thus, 
our colleague considers that "the stratgraphy discovered on this occasion ( at Cimitirul 
Refonnat n.n.) is similar to that discovered in our excavations in the site from 
Hrmedoam-Grădina Castelului and Hunedoara-Biserica Sfântul Nicolae " (LUCA 
1999b, 1 3- 1 4). We do not know the stratigraphy from Biserica Sfăntul Nicolae, but 
Luca states the following about that one from Grădina Castelului: "there is a re/atively 
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thin yellow-reddish layer with Neolithic materials that Ol'erlays a barren gangue 
reddish layer. . .  " (LUCA / 999a, 48). Taking into consideration the fact that there are 
two Neolithic layers in the excavations from Cimitirul Reformat. and only one mixed 
layer in Luca 's excavation. this parallelism is also a substancelcss argument. 

This is the second stage of his logica! structure. 
2. 1 .  By homogenizing thc characteristics of the two scttlemcnts and 

considering thcm as onc and the same settlcmcnt, the third step of our colleague's 
argumentation is the extrapolation ofthese supposed characteristics to other settlements 
in the Hunedoara area. Luca says about these ( 1 999a. 6 1  ): ''Thefeatures noted by our 
colleague (FI. Drasovean n.n) are partly appropriale to the selllements from Orăştie
Dealul Pemilor. trench X2 or Că/an. which are characterislic to late Turrlll! cu/ture. 
We repeatedly noted lhe appearance of some similar materials to those belonging to 
lclod culture/gror1p. The formal similarities among some ceramics categories 
undoubtedly appear as a result of quasigenera/ized similar techno/ogies in the epoch 
and of the relation'thip of some cultural phenomena as for example Turc/O!, Petreşti, 
Jclod, or Lumea Nouă cultures. Only so c:an we explain the great similarity of the 
archaeological materials from Hunedoara-Judecătorie and Buituri to those mentioned 
before. " Thus, the seulements on the Dealul Sânpetru are included in the Turdaş 
eul ture first as a resuh ofthe "correspondences " to the cbaracteristics ofthe senlements 
from Or�tie and Călan and as a result  of the "great simi/arity" to those from 
Hunedoara-Judecătorie and Buituri. 
But we shall analyze these ''correspondences" and "great similarity''. 

Even from the beginning we shall remember that S.A. Luca ( 1 997, 6 1 )  
considers - according to his opinions - that "the individualizing omaments ofTurrlll! 
cu/ture appear 011 the dishes or rectangular vessels with a few exceptions. This 
ornament is based on the existence of an inlaid strip formed of two para/le/ li nes 
under the lip or at the basis of the neck. Within the strip there are short cullings. and 
mosi of the time only two. " These decorations that individualize and detine Tur� 
culture are mentioned by our colleaguc in other works, too (LUCA 200/a, 55-56, 65-
68). We specify that they are frequent in ali the Turdas settlements as well as in other 
settlementsfrom around: Călan ( CIUTĂ 200/), Tur� (ROSKA 192 7; / 942; LUCA 
200/a), Zlaşti (DRAŞOVEAN-MARJŞ /998), Nandru (ROSKA / 94/: LUCA-ROMAN 
/999b). The decorations typical for Turdaş cuhure, which could have allowed our 
colleague to attribute a settlement to the Turdaş cuhure, are not present at Hunedoara
Grădina Castelului because incised decorations have not been found, at least so far, 
belonging or not to Turdaş cuhure. In the other site of the hill Sănpetru, at Cimitirul 
Reformat, the incised motifs, very rare. have typological correspondences directed 
towards the westem area 1101 to the T� cuhure. Thus, the decoration composed of 
thin meander incisions (pl. IV/ 1 3) has analogies in the Tisa or Late Vin�a medium 
(DRAŞOVEAN / 996a, pl. LXX/6; LXXI/8; LXXVIII/ I l ;  LXXXIIUJ 1 996b). The 
decoration illustratcd in pi. IV/ 1 8, 1 9 leads us to late Vin� motifs from the nonh of 
Banat (DRAŞOVEAN / 996a, pl. XXXIV/2, 3; XUIO; Xll.X/3, 7; Lll/5; UU5; LXV 
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6. 9: LX11 1!8) or towards thosc levels with dements characteristic to thc Focni group, 
100 ( DRAŞOVEAN 1 996a, pl.  LXXXI-XC). As a conscqucnce. there are no 
"corre:rpondences .. betwecn the omaments from the scttlements from Hunedoard. and 
thc settlcments from Turdaş şi O�tic. 

Then, besides the shapcs common ·to this chronological horizon noted by 
Luca. the shapes of the vessels discovered in the two sites on thc terraces of the hill 
Simpetru do not ha ve quadrilateral vessels. typical to thc T urdaş culture, on the contrary, 
they havc analogies that lead us towards the Petreşti culture. Thus, carinated bowls 
have typological correspondences at Piuca (PAUL /992. pl. XXIII/9). Oaia Romănă 
(PAUL /992. pl. XXX/2; XXIX) and Ghirbom (PAUL /992. pl. XXIV/24) . 

About the materials from Buituri and Judecătorie (LUCA-ROMAN /999a, 
6- 1 1 ). often brought in by our collcague as arguments for his opinions (LUCA 1999a, 
1 5- 1 6. 6 1 :  LUCA-ROMAN /999a), we do not ha ve too many elcmcnts from Judecătorie 
becausc only a few cemmic fragmcnts are published. All thc typical sherds ha ve been 
found thanks to the information from Cristian Roman. Both from the published 
illustration and directly studying this ceramics we could not note - besides the common 
clcmcnts ofthis horizon invoked by our collcague - the elcments that were considered 
belonging to the Turdaş culture and which could have determined Luca to include 
thcm into Turdaş culture. The bitronconic dish with flaring lip (LUCA-ROM4N /999a, 
pl. 1/ 6) is not identified among those published from the eponymic settlement (LUCA 
2001 CJ) and Orăştie (LUCA 1997), and this type ofvcssel is not prcsent in the typological 
drawing ofthe shapes neither from Orăştie (LUCA /997. 185), nor from Turdaş (LUCA 
200/a. pl. 1 - 1 1 1 ). Moreovcr, this shape bas good analogics in Foeni group from the 
Banat (DRAŞOVEAN /994b, fig. 2. type 84d; pl. V/3, V l l/7, 9, Xl/4, XV/8), as well 
as al Mintia (DRAŞOVEAN-LUCA 1990, fig. 1 /8) and in the settlements ofthe Pctr�ti 
cuhure (PAUL 1992. pl. XXI II/ 1 4: XXJV/ 12a, 1 8; XXIX). being a charactcristic of 
thc Petreşti phenomenon and not of the Turrl� phenomenon! 

The manner of modelling the leg ofthe statue from Judecătorie, published 
by our colleagues (LUCA-ROMAN / 999a. pl. II I ). can be found in the late Vin�a 
culture ( VASIC 1 936. pl. XXXIX/ 1 92; XCIV/438: CXII/5 1 6; KATALOG 1955, pl. 
Xl i i/ l i , 1 4; GALOVIC 1955, pl. V/8, 10, I l ; STAUO 1972, pl. XXXI/204) and in the 
Butmir group (BENAC 1 97/, pl. XXXVII I .  2; PERJC 1 995, pl. XII-6; XVII O; XXVII 
2; XXXVII/4; XLVJ/3, 4). 
According to this, "thc grcat similarity" invoked by Luca does not rcsist an attentive 
analysis that" proves that the typological-stylistical connection of the materials from 
the two sites ofthe hill Sânpetru to the others from the region cannot offer arguments 
to include them in the Turdas culture . . 

We speci fy that the common elemcnts noted by Luca, which are characteristic 
to more cultures and cultural groups. partly contemporary, from the Mureş vallcy, do 
not represent the typical elements on whose hasis thesc cultural entities werc 
individual ized and defined. Thus, they can not be considered an argument to suppon 
the attribution ofthe sites to one or to the other ofthe cuhures or cu hurai groups from 
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the rcgion, nor do the settlements from the two sites of the hill SânpelrU from 
Hunedoara, of the Tur� culture. 

Let us suppose that the ceramic materials from the settlements from 
Hunedoara would have had incised-dotted decorations. the so-called Turdaş 
decorations, too. The fact that they are associated to the prevailing Petrcşti elcmcnts 
present in the modelling technology and in the shape of vessels - leads to the loss of 
the initial cultural identity of the first ones. For this purpose we could invoke as an 
example the category of the inci sed omaments from the early phascs of the Petr�ti 
eul ture, which could be associated to Turdaş culture from a typological-stylistic point 
of view. But these represent the Petreşti inci sed genre. The fact that a decorat ion of a 
culture is taken by another one does not mean that the laner could be, tale qua/e, one 
and the sarnc culture as the first one. The examples in this case are eloquent so that 
some omaments, stylistically speaking, are almost identical in Vin�a and Hotnica. in 
Szakalhat and the Banat culture, Szakalhat and Early Tisa, Turdaş and lclod, Criş and 
Gumelnita. Consequently, the presence of the so-considered Tur� omaments could 
not constitute an argument suflicient for one to anribute these senlements to the Tur� 
cuhure. 

To understand the cultural context of the discoveries from Hunedoara and 
to clear up certain confusions and to correct the inadvertent things related to these 
problems that are present in some of the works published by S.A. Luca over the last 
years, we consider useful to review the main maners and problems of the late Neolithic 
in Banat and in the south-west of Transylvania. 

The late Neolithic in the two regions begins at the same time with the arrival 
of the bearers of the Vin�a C eul ture. In the Danubian region, the senlements of the 
Vin�a culture bearers are the result of a migration wave that radically modifies the 
type ofhabitatus and introduces a new content ofthe modelling technologies, buming 
and decorat ion of the ceramics and plastics, of the polished stone tools as well as of 
the copper metallurgy. 

In the Banat. this migration wave moves away gradually towards thc north 
occupying a part ofthe plain region. As mentioned on other occasion (DRAŞOVEAN 
/ 996a, 12-19; 1 07), a sedentarization stage follows within which, in the north of the 
province, the northem Banat variant stands out as an individual kind thanks to the 
comm\mities of the Banat l lb culture, late Szakalhat and early Tisa. In the east of the 
Banat, wben the comrnunities ofVin�a C culture carne, the phase B communities that 
were living there got gradually new elements typical to phase C (DRAŞOVEAN /996a, 
78, 1 07). These elements were included in the eastem Banat variant of Vin�a C 1 
(DRAŞOVEAN /996a, 78). This idea has been used by othercolleagues without quoting 
it (LUCA 200/, 96). 

The specialists who studied the problems ofthe late phases ofVm�a culture 
could note only one C 1 migrat ion wave that reaches the Danubian region ( CHAPMAN 
1 98/, I l ,  1 1 2, l i S; LAZAROVICI /977, 26-27; 1979, 1 36, 1 37-1 38, 1 83; / 983b, 1; 
/ 987, 33-34, 40). 

. 
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Analyzing the ethno-cultural phcnomena of this pcriod, S.A. Luca launches a series 
of opinions, which are in a total discordance with the arcbaeological real ities from 
Serbia and the Banat. His opinions bring about confusions among those not too 
familiarized with the complex problcms of the Vinl!a culture and - involuntarily -
thcy deny indirectly even some ofhis contributions that we consider nccessary for thc 
rescarch of the Neolithic from Transylvania. Thus, without arguments, he considers 
that the bearers of Vi nea C culturc arrived in the Danubian region in two successive 
waves. According to his conception. the forrner ··seems to have dissipated once arrived 
at the Danube · · while the latter''fo//owed the roads ofthe Banat towards Transylvania" 

(LUCA /993, 76-77). This idea is used ad literam a few ycars latcr mentioning that 
this second wave could be attributed to the second pan of C I  phase ( 1 998, 1 02). He 
comes again without any argument just quoting the first study whcre thcre are no 
arguments, as we have already mentioned. It  is is only one step away from getting to 
an absurd conclusion, this means he states that this second wave Vine a C 1 that 
penetrates Transylvania - that is not registered in the archaeological realities from 
Serbia and the Banat - is "esse11tial to explain the appearance of Turrlaf cu/ture " 
(LUCA 200/a, 1 29- 1 30) and, ex nihilo nihil, ''it decisively injluences the evolution of 
ntrdaş cu/ture that had already appeared (LUCA /997, 73, 75) ! .  Consequently, 
continuing the reasoning along the same coordinates, the conclusion is much more 
absurd: Turdaş culture "appeared -from ali appearance - as a result of a strong 
Jlinca rush " (LUCA J 999b, I l )  whicb has Jlinea C 1 elernents in its early phase (LUCA 
200/a, 69, 7 1 ), can not be included in an early phase than the end of C phase. Our 
colleague includes the beginnings of the Petreşti A (LUCA 2001 a, 1 45) in this moment, 
too. In this situat ion, the interna! evolution of this culture, as it was praiseworthily 
presented by our colleague - early and late Turdaş - could not be supported because 
the two phases would be superposed even in the case of the site from Turdaş where 
the first Vinca C elements are met (LUCA 200/a, 69, 7 1 )  on the inferior level, and on 
the intennediate level ( I l )  there are Foeni materials (LUCA 200/a, 142, 1 50). On the 
other hand, the most synchronisms ofthe Turd.aş cui ture could not be accepted anymore. 

Leaving asi de tbe absurd conclusions as a result of these groundless opinions, 
Jet us come back to the archaeological realities. 

As we have stated, the bearers of Vinca C culture arrivc in the Danubian 
region in one migrat ion wave. This presence can be noted in the eponymous settlement 
through a gradual change of the cultural content of 82 phase towards the attributes of 
C phase. From a stratigraphical point of view, it takes place between 6.5 and 6 m in 
depth (GARASA.NJN 1979, 1 68, 1 74; 1982. 125; /995, 9- 10, 1 6- 1 7; /997, 1 9 ;  1998. 
69; GARASANJN. D . . GARASA.NIN. M . . 1979, 78, 79; TRJNGHAM- KRSTJC. /990, 

57 1 -572; STEVANOVJC-JOVANOVJC 1996, 203; JOVANOVJC / 99Ja, 63, 69-70; 
199Jb, 3, 6; J995b, 51;  SUJVAR-JACANOVJC /996, 1 77). The bewailed Serbian 
scientist Mi1utin Gara!anin analyzed the cultural content of the deposits from Vinca 
and he noted that the cbaracteriastics of thc anterior phase continue between these 
depths, but certain new elements appear (GARASANIN 1979, 1 68; 1982, 1 20, 1 25; 
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/ 993, 1 3- 16; /995. 9, 1 0- 1 1 ;  / 997, 1 9; / 998. 69). This gradual and constant change 
within the eponymous senlemeot detcnnincd our colleague Wolfram Schier to establish 
thc beginning of C phase at 6.5 m in depth whcre the new elements can be notcd for 
the first timc (SCHIER /996. 147- 148; 1000, 35 1 ). This Vin�a C I  wave. the only one 
found by thc specialist in the Danubian region, detennine thc appearance ofthe dwelling 
from the Banat at Vdac-At (M/UEKER 1938, 1 1 6, 1 1 8, 1 1 9; GARASANJN 1 95/, 89-
90; BRUKNER /968, 68 LAZAROVJCI 1979. 1 20. 1 22, 1 37 and fig. l l - l 3 ; JOANOV1C 

1 990: /995; 1996; DRASOVEAN / 996a, 59. 68. 73, 78, 1 06). Potporanj (MIUEKER 
1938, 1 1 8, 1 19- 1 2 1 ;  BR

.
UKNER 1 968, 72, 73, 93; BRUKNER-JOVANOVIC-TASIC 

/973, 434, 436), Temd Kubin (L4ZAROVJC/ /974; l..AZAROV/C/ 1979, 1 20, 1 22), 
PBJ1a I l  (l..AZAROV/C/ 1979, 1 68, 204; DRAŞOVEAN. 1 996tl, 32-33, 73-74, 85. 106-
1 07, 1 1 2), Chişoda Vcche, level l (RADU 1979; DRAŞOVEAN /996a, 30, 73, 74. 75, 
79, 84. 85-86. 1 07, 1 09), Liubcova, lcvel l l  (LUCA 1 998 with the bibliography) as 
well as of others in  the Serbian Banat (BRUKNER 1 968, 93-94; BRUKNER
JOVANOVJC-TASIC 1974, 73. 76; LAZAROVICI 1 979. 1 20. 1 22; JOC1C 1 989). 

As concems the late Vin�a senlement from Liubcova, S.A. Luca attributes 
it to the first wave - from the two that he states (LUCA 1993, 76-77; 1 998, 1 02 )  and 
that he comparcs it with "Gradac phase " ( correctly Gradac! ) - which "appears because 
of a lateral movemelll, on the Danube. detached from the main branch of ilS corn ing " 
(LUCA 1 998, 1 02 ). Referring to this opinion, as we demonstrated in 1 996 
(DRAŞOVEAN / 996a, 79), Vinca C I  senlement from Liubcova is not "the earliest 
way of Vinca C manifesta/ion ". Moreover, the ceramic materials from the second 
level from Liubcova, that we had the possibility of studying - shows a process of 
delay manifested especially through a kind of ceramics that loses many of the 
technological qualities of the late Vinca which places this level in the C 1 phase. 

The fact that there are also B2 fundamental elements (LUCA 1 993. 64, 66, 
notes 1 9, 20) at Liubcova does oot constitute an argument for an early datation because 
it is well known the fact that the latest - and not the early ones - are relevant and 
decisive for a chronological connection. Ali the analogies that our col league does in 
the case ofthe rnaterials from Gradac, Rast, Cmokala�ka Bara, Vranin-Sala! - without 
mentioning later settlements as those from Lipova-Hodaie, Şoimuş and Mintia (LUCA 
/ 993, 65, nota 1 0)- belong to an already mature horizon that is found at Vinca above 
the depth of 6 m, that means in full Vi nea C. Following the text of our colleague, we 
note that even he perceives a chronological differeoce (unadmitted! )  between the 
migration wave and the phenomenon that could have given birth to the senlement 
from Liubcova - later on, a lateral movement on the Danube, detached from the main 
wave. Consequently, Vi nea C 1 level from Liubcova is not the expression ofthe earliest 
Vint!a presence in the Danubian region, but it belongs to the cultural phenomenon 
that gave binh to the above mentioned senlements from Banat. Analyzing the genesis 
moment ofthe Turdaş cuhure, on the basis of some earlier Vinca B2 elements associated 
with Vina C elements, S.A Luca places the beginnings of Vinc!a at the boundary 
bctween B2 and C 1 .  The decisive argument is that "the ear/iest findings from Turdaş 
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can be ccmtemporary mosi probab�v to the phase named by M. Garasanin. Gradac 
(correct�l· Gradac! tr.n.) LUCA 200/a. 96. Later on, he concludes ''the heginning of 

the dn·elling from Turd� is placed. the earliest possihle, at the em/ of 82 phase of 
Jlinia c:ulwre (= Gradac� phase) ". 

Evcn from the beginning we observe that this mistak.e is duc to the fact that 
s.A. Luca assimilates culturally and chronologically the so-ca.Jied Gradac phase in a 

parallel way on�v up to the Vin�a 82/C 1 level as we know from the discoveries from 
the eponymous scttlement. In fact, ali the chronologies of B2&:C 1 phase with the 
beginning of Tu� cu/ture made by our colleague have as reference point the so
called Gradac pha.:fe. 

But Jet us present what it is known about this Gradac .. pbase". 
The Gradac phase was defined by Milutin Garabnin on tbe basis of the 

materials c.Jiscovered in the south of the Morava valley in tbe sites from Zlolcu�ani
.. Gradac" (STAUO 1 955; 1 9 72)  and Supska-"Stubl ina" (GAJUSA.NIN. D. 
GARASANIN. M.. /979). 1n the settlement from Vine&. attributes oftbe Gradac pbase 
were signalled among lhe new elements that express the characteristics of the new 
comers. F rom a stratigraphic point of view, just a few elements tbat can be attributed 
to this phase are found between 6.5 and 6 m in depth (BENAC-GARASANIN /971. 
270. 27 1 ;  /979, 1 68; / 982. 1 20, 1 25; /993, 1 3 ,  1 6; / 995, 9, 1 0- 1 1 ;  1998, 69; 
JOVANOVIC 1 993b. 1 -2; 1995b, S I ;  STEVANOVJC-JOVANOYIC 1996, 203). 
Referring to these. Milutin Garabnin specifies that the attributes ofthe Gradac phase 
are not too present in the eponymous settlement and that they are rare in the Danubian 
variant of the V inca group ( GA.IUSANIN 1 979. 1 68. 1 74; GAIUSANIN. D . .  
GARASANIN. M . .  1979, 18; JOYANOVIC /995, 5 1  � SWYAR-JACANOYJC /996, 
177), because lhis "phase" belongs to lhc variant of the south-Moravia of the Vin� 
eul ture whose existence is documented especially in the south of the Morava valley 
(BENAC-GARASAN/N 1 971, 27 1 :  GARASANIN 1979, 1 74; /982, 1 24, 1 26; / 995, 
I l ;  /997, 1 9; 1998. 13, 71; GARASANIN, D . . GARASANIN. M . . 1979, 78-78; 
TRINGHAM-KRSTIC. /990, 568, 571 -572; JOVANOVIC 1 993a, 63 şi urm.; /993b, 
1 ,  1 0- 1 1 :  /995b. 5 1 ,  52). 

Consequently, the so-called Gradac phase stratigrapbically situated between 
6.5 and 6 m could be considered as a cultural entity that seerns to be placedjust at the 
end ofVin�a 82 phase and the beginning ofthe following one. This simplistic modality 
of considering the Vi nea phenomenology made Luca extend in an unjustified way the 
use ofthe tcrminology ofGradac in a chronological sense to ali the early Vin�a C and 
Turdaş phenomena. This is correct neither from a chronological point of view nor 
from a cultural point of view. 

From a chronological point of view, in the east of Serbia, Gradac phasc -
this means Gradac group - is not chronologically fixed only at the end of 82 phase 
and the beginnig of C phase as Luca believes due to lack of information. It has a 
longer evolution that starts at the end of Vin�a 82 phasc and continues during C and 
D phascs (JOVANOY/C 1993a; /993h; /995a, 32-33� 1 995b, 5 1 -53; S/'EVANOV/C-
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JOVANOVJC /996. 203; HORVATH 2000. 364). Moreover. the early Gradac ( l ) phase, 
registered at thc beginning of C I  phase at Vin�a. extcnds during ali Vinfa-Plocnik 1-
Vinca 82-C 1 phase, including the settlcments from Supska (levcl 5), Rudna Glava, 
Selevac (niv. V-VI I ), Cmokalacka Bara and the late level from Predionica 
(JOVANOVIC /993a • . 61-68; 1993b. 3 . 6. I l : /995a, 33; 1 995b. 52). Even Milutin 
Gara5anin ( 1998, 71), in one ofhis last studies, admits that Gradac elemcnts �ontinue 
in Pomoravlja and Kosovo after the V inca 82-C moment. By token, Gradac group, as 
a component of the s0uth-Moravia variant of thc Vinca culture runs parallel to the 
Scrbian variant and it has three evolution phascs. The second phase evoluates during 
Vinca-Plocnik 1-llb-Vin�a C2, D l -2 phasc (JOVANOJIJC 1993a, 68: /993b, 6, 8-9, 
1 O, I l ). The final pbasc Gradac lll is representcd through the sitcs from Plocnik and, 
partly, Predionica and Divostin llb, the Iauer the so-called Vinca D3 phase(MADAS 
1988). Meanwhile, the tell from Vin� and the late Vinca sertlements ofthe Danubian 
variant finished their evolution. Parallely with Gradac I I I  phase thcrc is Tiszapolgar 
culture that evoluates in the Danubian region (JOVANOVJC /993a, 68-69; /993b, 9-
1 0; / 995b, 52). 

Thus, using the term of Gradac phase in a chronological sensc, as Luca 
does, to connect Turdas culture to the cultural phenomena of 82/C phase provoke 
confusions among those less fami liarized with the problems ofVinca culture or with 
the cultural realities in the Danubian region. The use of the terminology of Gradac 
phase to name just the Vi nea 82/C 1 phenomena is appropriate neither from a 
cbronological nor from a cultural point of view. 

At the same time, the artribution ofthe phenomena ofTurda.ş cuhure (LUCA 
200/a, 96-97) to the Eneolithic is not appropriate because the simple parallelism 
between Gradac group, wich is a technological expression of .. the metallisation" of 
the Vinca culture (JOVANOVJC 1 993a. 64 sqq; /993b, 2 sqq; /995, 3 1 ,  32-33; 
GARASANJN 1991; / 997, 24; SUJVAR. /996. 97; SLIJVAR-JACANOVIC /997. 1 93, 
1 95;  ASLANIS-TZACHJLI /995) in the south-Danubian region, with thc few Eneolithic 
elements Turdaş cui ture is not relevant. Moreover, from the substance arguments that 
caused Gradac phasc to be included into the Eneolithic (JOVANOVJC 1971. 1 04  sqq; 
1985, 23 sqq; 1995, 33-34; GARASANIN 1995, 1 5- 1 7; 1998. 69; TASIC 1 998. 93, 95; 
TRINGHAM-KRSTJC /990, 572), those arguments referring to the copper metallurgy 
- not to the simple use oftiny copper items - arc not encountered in the archaeological 
reality from Transylvania at this chronological moment. Consequently, we can speak 
about the Eneolithic just then when the copper metallurgy is artested on the Transylvania 
territory at Petreşti A8, B-Tiszapolgar horizon (BOGNAR-KUTZJAN 1973, 302-305, 
3 1 0; LAZ.fROV/C/ 1975; 1977, 227: /983, 4-5, 1 2; BEŞLIU-LAZ4ROVJCJ-OLARIU 
/992, 99, J O I ,  1 09, 1 1 3; COMSA 1 995) and not on the horizon ofTurdas culture that . . 

belongs to the late Neolithic. Maybe our colleague Luca could have got to the same 
conclusions ifhe had read not just quoted the studies conceming these matters. 

But. we shall analyse S.A. Luca 's conception concern ing the genesis of 
Turdaş culture, its moment and its subsequent evolution. 
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Our colleaguc dcals with these from the point ofview of stratigrapby from 
Turdaş. Thus, in the cponymous senlcmcnt there were found two Jaycrs that belong to 
this eul turc. lf the second layer (interrnediary) is attributed, fol lowing the necessity of 
moment. either to Vinta C-Foeni horizon (LUCA /996, 24-25; /91J7. 73. 77; 1 999, 
1 4- 1 5:  200/a, 62, 1 50). or compared the earliest possible one with the end of B2 
phasc of the Vinca culture (LUCA 1001, 1 22). or to the late phase of Turdaş culture 
(LUC.f 1 999, 1 2, 14; 200/a, 96). The inferior layer is included into the early phase of 
Turda.ş (LUCA / 999, 1 2. 14: 200/a, 96). 1n ourcolleague's opinion, this layerrepresents 
thc earlicst manifestation ofthis culture that appears before Vinca C (LUCA / 996. 24. 
25: /999, 1 2; 1997. 13, 75), running parallel to Gradac phase (LUCA 1 998. 1 04), with 
Vinca B2 (LUCA J999b. I l , 12) or Vinca B2-Gradac (LUCA 100/a, 96). 

We shall not come back to the chronological moment and the oportunity of 
using the terminology of the Gradac phase. We havc already done it above. But 
analyzing the contribution of some cultures to the genesis and cvolution of Turdaş 
culture. we observe some i nadvertent facts resulting from the unknown or 
misunderstood ethno-cultural contemporary phenomena within the Danubian and Banat 
region. 

Luca. mentioning an older idea (LUCA / 997a, 73). considers that: "The 
Turdaş cu/ture is revea/ed a."i an independent entity horn - afier all lhe appearances 
as a result of a strong Vinca rush il is certain thal in the stratigraphic stations a 11ew 
migration wave con be seen. This wave is chrono/ogically situated al a short time 
afier the genesis of the Turdaş cu/ture. This new wave was foulld al Mintia-
Gerhat( . . . . . .  ), Turdaş-Luncii ( . . . . .  .) and. maybe, al Pianul de Jos ( . . . . . .  ). " (LUCA 
/999b, I l ). This opinion is developed: "It can be spoken about a new Vinca wave 
es ... ential for explaining the birth of the Turdaş cu/ture - at the Vin ca C chronological 
/eve/. This migration process was ca/led by Gh. Lazarovici shock ( . . .  ). because ofthe 
change." that it determines, inclusive(v within the area of the Turdaş cu/ture, which 
was ;" thefomration stage ( . . .  )" (LUCA 100/a, 1 29). This wave - whose chronology 
was establisbed by S.A.Luca in the second half of the C 1 phase for the Banat (LUCA 
/998. 1 02)- is compared by Luca, using the analogies, with the settlements from 
Mintia, Şoimuş, Tăuălaş I l ,  Turdaş- intermediary level (LUCA 1997, 73-74) in 
Transylvania. From a cultural point of view, they represent, even for our colleague, 
either Foeni (Mintia, Şoimuş) settlements, or late Turdaş (Turdaş-interrncdiary, Orăştie, 
Tăuălaş ). that mcans they are later than the initial moment Vi nea C 1 from Banat. This 
horizon is considered by our colleague as Vin�a C (LUCA 1 997. 75 şi nota 372). This 
inadvertant fact appears because Luca does not precisely know the Vin�a phenomenon 
and respectively Foeni phenomenon. That is why our colleague mistook the two 
phenomena - which in Transylvania are delineated with difticulty by those wbo do 
not know well the two culrures. Luca also superposed them from a chronological and 
cultural point ofview. He also reproaches us for some synchronisms established by us 
on the basis of some stratigraphic observations and of some studies of compared 
stratigraphy. But, by this, he denotes some deficiency in his knowledge about the 
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ethno-cultural real i t ics in large geographical areas of the late Neolithic. Only a linear 
reasoning madc through syllogisms or a distorted reading of our text could determine 
our colleague to claim that .. 'in the case ofpleading" for thc V inca C 1 synchronisms 
"which is contemporary ro the end o( tire old pha.'ie a11d the begimring t�{tlre classical 
plra.'ie of Tisa cu/ture, which is sprclrronic to the o/d c/as.'iic pht�se of the Herpa/y 
cu/ture. with the Bucovăţ group. 1/b plrase (e11d) andi 11/a a11d tire Petn:şti A eri/ture/ 
Foeni group" assening tbat "al TurdOf. it is co11duded thal the earliest element.sfrom 
the inferior layer of M. Ros/ca · excavatio11s bel011g to the C 1 plrase of the ii Vinca 
cu/ture . . . '' , .. the impossiblity of the chror�ological existe11ce of the T11rdas cu/ture 
would resllltfrom the absence of a suitable chronological lallding" (LUCA 200/a, 
1 30- 1 3 1 ;  200/ b, 48). We believe that this reproach was dictatcd by the fact that S.A. 
Luca had oot at ali read our book (DRAŞOVEAN / 996a), in which he could have 
leamt our conception about the place occupied by the Turdaş culture wilhin the 
syncbronisms from Transylvania. He should have read the pages 84-86, 78, 80, 96-
98. In another study (DRAŞOVEAN-MARJŞ 1998, 97- 1 O 1 ), from the point of view of 
the materials from Zl�ti, we studied tboroughly the gencsis and evolution moment of 
this culture. Consequently, this reproach bascd only on distortcd quotations, whicb 
constituie our colleaguc 's habit, are totally strange to thc scientific spirit ami. evcntually, 
out of fashion. 

Retuming to the genesis of lhe Tun:laş culture, in our opinion, the maner 
concems the only Vin� C migration wavc that penet.rates Transylvania. Being lhe 
result ofthe clhno-cultural phenomena from the Danubian region. this wave from the 
Banat situated on Vin� C 1 chronological horizon conta ins elements belonging to the 
Turdaş culture. Quadrilateral vessels are found in almost ali thc Vin�a C I  settlements 
- and noi only C 1 - as those from Vr5ac-At ( 1), Paf1a-tell 1 ,  PaJ1a-tell Il, Chişoda 
Veche 1 1 , Zorlcn\u Mare I I I ,  Sălbăgelu Vechi (DRAŞOVEAN / 996a, 50, 72� 
DRAŞOVEAN-MARJŞ 1 998, 99- 1 00, with bibliography). They are decorated with 
incisions met also at Tur� culture (DRAŞOVEAN / 996a, 50, 72; DRAŞOVEA.N
MARIŞ 1 998, 99- 1 00). Moreover, at Vrsac-At, a settlement situated in a Vin� area. 
with two levels Vin� C 1 and C2-D. lhcse elements appear only in the inferior level 
compared to C 1 phase (infonnation from Sarolta Joanovic). The mentioned findings 
ofC 1 phase mark, in our opinion, the moment ofthe earliest elhno-cultural presences 
that gavc birth to the Turdaş phenomenon and not to " the Vina 82-Gradac horizon" 
as our colleague Luca wants to belicve without arguments. 

This chronological moment resulted as a consequence of analysing again 
the materials discovered by M. Roska al Turdaş. many of them unpublished, and 
establishes that the moment ofbeginning ofthe eponymous dwelling can be placed as 
earliest as possible at the horizoo of Vinca C I  phase (KALMAR-MAXIM / 99/, 5; 
DRAŞOVEAN / 996a, 93-94, 97, 98). lt  seems that this welcome observation disturbed 
Luca and he reproached it in a recent study (LUCA 200/a, 3 1  ). But we do not know 
wbere we were wrong by taking and developing this very important specification of 
Kalmar-Maxim in lhe context ofthe discoveries from Transylvania. What is regretable 
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is thc way in which luca tries to minimalizc Maxim 's important opinion is valid. In  a 

Jeatlet dcdicatcd to thc eponymous settlemcnt, luca asswnes an almost apostolic 

credit for the new discovcries from Turdaş. Refcrring to the fact that ''it wa.t taken 
•ritlwut heing melllioned tlrat it is our idea - as a result of/ong ditcuuion.t in a circ le 
ofscienti.tts - " . . . " idea according 10 which Turdaş station and cu/ture do not start 
their emlution before the coming of the Vinc.:a C bearers. · · (LUCA 2fKJ/a, 3 1  ). we 
want to remind our colleague that at that time and in that contellt therc werc somc 
othcr scicntists who issued such valuable opinions and not himself. 

In Transylvania, the features ofthe migration wave ofC phasc can be notcd 
-··pure" or in association to other elements - in the settlements from Brănişca. Pianul 
de Jos. inferior level, Petreşti-Groapa Galbenă (new materials in the collections of 
the Union Muscum from Alba Iulia and ofloan Raica Museum from Sebeş), Turdaş, 
Lumea Nouă, and othcrs. l fthe first scttlements contain just elements ofthe Danubian 
variant. al Lumea Nouă, anributes of the south-Moravia variant of the Vin�a culture, 
included into Gradac 1- 1 1  phase (JOVANOV/C 1993a, fig. 3), can nlso be noted. 
(DRAŞOVEAN 1980, pl. 26/2). 

Trying to compare these settlements only from the point of view of the 
elemcnts typical to Vin� a C 1 ,  we could erronously conci ude that these elements are 
contcmporaneous. Analyzing ali the attributes associated to them, we ascertain 
chronological differentiations that lead us to the bypothesis that Vin�a C 1 clements 
rcpresent a large chronological landing which do not al low a very precise 
synchronization of somc very dynamic phenomena within the late Neolithic settlements 
from thc south-west of Transylvania. Thus, from the associated attributes, it seems 
that the painted ceramics ofTAuăl� type could offer a temporal landing which would 
allow us to compare Pian 1 (PAUL 1969) with T� II -intermediary (LUCA 200/a), 
nuălaş Il (DUM/TRESCU / 986: LAZAROVJCJ-DUMITRESCU /986), Zlaşti-terrace 
8 (DRAŞOVEAN-MARIŞ / 998). Ali these are later than the moment ofpenetration of 
the Carpathians by the late Vin�a wave. This hypothesis is confirmed also by the 
Foeni clcments discovered at Tur� 1 1 - intermediary (LUCA 200/a, 1 3 1 ,  1 45)  and 
nuălaş 1 1  (LAZAROV/CJ-DUMITRESCU / 986, 26). This chronological level is 
preceded by thc Tluăl� 1 horizon, Zlaşti-terrace A. these settlements could be, grosso 
modo, comparcd with the inferior level from Turd�. l fat Zlaşti the mentioned level is 
not very thick, at Tl'luălaş the level is almost half of a meter in thickness and it is 
representotive for detin ing the chronological moment of the early Turdaş through the 
plenty of materials. From more points of view, the inferior lcvel from Turdaş is less 
represcntative in comparison with the level from Tăuălaş. We are not sure if the first 
one is thc most suitable to be exclusively regarded as our colleague Luca does it, as 
the only representative for detin ing the early Tur�. We do not ha ve to forget that the 
stratigraphy from Turdaş can not be compared nor even by far with that from Vin�a 
especially as, at Turdaş, the inferior level :is thin and il sporadically appears only in 
the central area of the site " (LUCA 100/a, 37) and .. the settlements o.fthe level 1 
which i.s very short " (LUCA 200/a, 42-43). And, ••the ceramicfragmentsfrom the 
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composition ofrhe ground ofthis settlement level are l'ery rare " (LUCA 200/a, 37). 
Consequently, thc defining of the cultural content of the carly Turdaş, exclusively 
donc on thc basis ofthe findings from the eponymous seulcment, is wcakly supponcd 
through arguments. We reservc the plcasurc to discuss the monographic presentation 
in fasciclcs ofthe arcbaeological investigations from Turdaş and of its conclusions on 
another occasion. Luca 's categorica! conclusions are sometimes set up a priori as 
having tbe rank ofpostulates, cvcn ifhis conclusions and monography excel througb 
innacuracy, inadvenent remarks and even comical nonsense. 

When the Turdaş cuhure had already appeared. towards the end ofC 1 phase, 
materials that belong to a new cultural impulsc with its origin in the Banat were 
present at Mintia 1 1 ,  (DRAŞOVEAN-LUCA /990), Şoimuş (DRAŞOVEAN-ROTEA. 
/ 986), Tăuălaş Il (DUMJTRESCU /986), Turdaş, intennediary level (LUCA 200/a), 
Baciu, Archiud (MAXIM / 999, J O I  pl. XIX/ 1 ). This new impulse is defined on the 
basis ofthe findings from Foeni, Paf\a II ,  Unip, Chişoda Veche (DRAŞOVEAN / 994a; 
/ 994b; / 997a). In the Banat, the layers corresponding to the Foeni group, as 
demonstra led by othcr occasions, superpose Vi nea C 1 levels and are superposed by 
Tiszapolgar complcxes (DRAŞOVEAN / 996a, 32, 84-86, 1 1 2). Morcover, impons 
typical for Foeni were discovered at Chi�a Veche, in the level I l  attributed to CI  
phase (DRAŞOVEAN /996a, 84). Stratigraphical and cultural reality from the Banat 
ha ve allowed us to compare the Foeni group with the end ofVinca C 1 (DRAŞOVEAN 
/996a, 71, 84-86, 97-99, 1 07). 

The cultural horizon already mentioned is not Vin� cui ture as our col leaguc 
Luca considers ( 1997, 73-74, 75 şi nota 372; / 999, 1 1 ,  1 2; 200/a, 1 22.  1 24). It 
represents the second migration wave that penetrates Transylvania in the late Neolithic 
and which will be at the basis of tbe evolution of the Petreşti eul ture (DRAŞOVEAN 
/ 996a, 86, 97-99) through the painted ceramics, the typical shapes and the characteristic 
structure. 

This hypothesis is supponed also by the stratigraphic reality from Zau de Câmpie 
wbere a Foeni level is overlaid by a Petreşti A level (LAZ4ROVJO /996). In fact. we 
support the view conceming lhe contribution of Foeni group to the genesis of Petreşti 
culture W1der other circumstances, too (DRAŞOVEAN /996a, 86, 97-99 ; /997a, 54 ) 
(DRAŞOVEAN /996a, 86, 97-99 ; /997a, 54 ), evcn ifcertain colleagues try to appropriate 
it (LUCA 200/a, 1 3 1 ,  1 39). 

The genesis ofthis eul ture considered by S.A. Luca as being the result of .. a 
slow and long evo/ution from Turrlaş cu/ture towards Pe�ti cu/ture through tlle 
impulsefrom the Foeni group and some other elements that ranfrom Câmpia Tuei 
(Salca-Herpaly cu/ture)'' (LUCA 200/a, 1 50). We do not take into account the 
statements conceming the possibility ofthe spreading ofthe Salca-Herpaly elements 
by the Foeni group because they are not present in the Foeni cultural medium from 
Banat. Also, by now, there bas been no evidence about Herpaly imports in tbc 
settlements of the Foeni group. One bas not recorded the existence of some Salca
Herpaly settlements on the penetration road ofthe Foeni group towards TransylvaniL 
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At thc same timc. thc painting with bitum could not penetrate into the Carpathians 

range through Foeni as Luca plainly statcs (LUCA 2fJOia, 7 1 , 1 39) for thc simple 

reason that this group is recorded in Transylvania an a moment when the bitum painting 

had already been a presence characteristic to the settlements of Vinca C 1 horizon 
belonging to thc groups of painted ceramics from the nonh-wcst of Romania 
(LAZ4ROV!Cl / 983, 30, 3 1 ;  MAXIM / 999, 73; LUCA 2001b, 37, 38-39, 4 1 )  and 

latcr to thc Turdaş cuh!Jrc (LUCA 200/a, 70; 200/h. 47, 48). Much closer to the t�th 

is our collcaguc at the moment when, going away from the problems conceming the 
Foeni group that are not clcar cnough for him, he analyzes the origin of the bitum 

painting from Turdaş that hc considcrs - at least stylistically - tjed with the Salca
Herpaly and Suplac (L UCA 200/b, 48). 

Spcaking about the moment ofthc genesis ofthc Petrefti culture, this can be 
placed. thc carlicst possible. at the end of Vinta C 1 phase (DRAŞOVEAN /996a, 85-
86, 97-99). The mentioned moment is preceded by the presence ofthc Foeni elements 
in a scries of sitcs from the Mure� val ley (DRAŞOVEAN / 996a, 86, 97-99; 
LAZAROVICI. 1997; MAXIM /999. 104; L UCA 200/a , 1 3 1 ,  1 45; 200/b, 48, 49). On 
tbe basis of these clemcnts, one can draw a parallel, grosso modo, between Mintia 
(inferior) and Tăuălaş 11 ,  Turdaş 11, Orăştie, Zau de Câmpie, the 2...s level (LAZA.ROVICI 
1997), Baciu-strada Nouă (MAXIM 1999, 1 00, 1 04, 1 06). This wave is that wbicb 
dislocates the Turdas communities (DRAŞOVEA.N J996a, 99) and notably changes 
the featurcs ofTurdaş culture (LUCA 200/a, 1 45). 

After this moment, in the south-west of Transylvania, in the absence of · 
some multilayered scttlements, it is difficult to demonstrate bow long tbe settlements 
as tbosc from Turdas. the intermediary level ll, Oristie-Dealul Pemilor (LUCA 1997; 
200/a), Chitid (DRAŞOVEAN-ROTEA 1985), Căl�nul Nou (CIUTĂ 2001), Şoimuş 
(DRASOVEAN-ROTEA 1986), Valea Nandrului-La Dos (LUCA-ROMAN 1999) last 
Some ofthem are superposed by Petre�ti AB layers (Turdaş: LUCA 100/a, 40, 45-48, 
145- 146) or they contain AB elements (Şoimuş: DRAŞOVEAN-ROTEA 1986, pl. VII 
10). Thc scttlement from Mintia, the level la, maintained thanks to thc settlings in the 
pits of lcvcl lb (new invesligations FI. Draşovean-S.A.Luca). offers certain data. Thus, 
the cer.tmics of this lcvel is almost entirely reddish in colour. The typical shapes are 
the carinated vessels with pointed shoulder. According to the typological criteria 
established by 1. Paul. these vesscls can bc included only into the phase AB (PA UL 
1992, 62. 67). These vessels are associated with flat handles placed on the bowls l ip 
with analogies in the Foeni group (DRAŞOVEAN 1994b. pl. Xl/6, XV/4: / 997a. fig. 
15/6, 1 9/4) or on thc Vin�a C I /C2 horizons from Transylvania (UZAROVJC/ /997; 
MAXIM / 999, pl. XlX/ 1 ;  LUCA 2001 , fig. 24/5, 8). This is the moment whcn, in aJI 
probability, the Turdaş settlements from the region stopped their existence. Throughout 
tbe period between thc end of the settlements from Turdas, Orlstie-Dealul Pemilor. 
Pianul de Jos-Podei, ofthe settlcment from Soimus or ofthe lev�l lb from Mintia. on 
the one hand. and the Petreşti AB settlemenis fro� that region, the settlements from 
Hunedoara-Dealul Sânperru. on the other hand, are chronologically included. 
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From thc characteristic elements, the type ofbowl with carinated shoulder 
found in Grădina C aste/ului bas analog ies cspecially in the phase A and, rcuely, in thc 
Pctreşti AB culture (PAUL 1991, pl. XXII I/9; XXIV/24; XXX/2; XXXI/ 1 0; XXIX). 
In this site thcre have not been discovered carinated vessels typical for thc phases AB 
and B (PAUL 1 991, 59-60). The tronconical supports also lead us towards the Petreşti 
cui ture. These vessel suppons had rcctangular "'windows" (pl. VI/ 1 .  4, 6) and triangular 
"windows" (pl. Vl/5), wbicb are typical to the phase AB (PA UL /991, 62, 77 şi pl. 
XXVIII/ 14 ) during tbis civilization. Consequently, the chronological moment ofthe 
late Neolitbic findings from Hunedoara can be gencraJiy parallelled to the phases A 
and AB of the Petresti culture. 

Even if th� most evident elemeots discovered here can be attributed to this 
culture, other cbaracteristic elements of this culture, as for example the painted 
decorarions that individualize it. are oot preseot. From these reasons, in our opinion, 
the materials from Hunedoara can not be atttibuted to the Petreşti culture. As shown 
before, there are no elements whicb could make us attribute them to the Turdaş culture. 
Nevertheless, these materials exist and they can not be disputed. At the actual stage of 
the archaeological investigations, at least. the denomination of Hunedoara group 
justifies its existence till new investigations irrefutably demonstrate that the late 
Neolithic materials from the Hunedoara region belong either to the Turdaş eul ture or 
to the Petreşti culture.The Hunedoara group is that regionalisation and synthesis 
phenomenon that takes place at the periphery ofthe Foeni area or ofthe early Petreşti 
from Transylvania., better studied in the region of Hunedoara. This phenomenon 
manifested through a moulding and buming technology of the vessels, shapes and 
some omaments that can not be separated by the Petreşti canons. Some of these 
settlements could also contain pointed-incised decorations which, among the other 
majoritary Petreşti elements Iose their cultural identity. Tbey have organically integrated 
in the new cultural ensemble. The Petreşti culture, through the assimilation of the 
pointed-incised Turdaş omaments is an example in this direction. In this situation, 
these reasons related to the periodization and the synchronisms ofthe Turdaş culture 
do not have a chronological value and or a cultural one attached to the new findings. 

During this temporary interval, in the centre and the south-west of 
Transylvania, an ethno-cultural process of evolution and synthesis is taking place. It 
will give birth to the Pet:reşti culture. The findings from Hunedoara, associated, parallel 
or as a component pan of the complex pbenomena that contributed to the genesis of 
the Petreşti culture with a peripherical extension and a marginal position, could be 
dislributed to them. About the origin of the Petreşti culture we shall come back more 
detailed in a future study specially dedicated to this matter. 
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STUDIU TRASEOLOGIC AL MATERIALULUI LITIC CIOPLIT 
OI� AŞEZAREA NEOLITICĂ DE LA SÂNANDREI (JUD. TIMIŞ) 

Florentina Marţiş 

Comuna Sânandrei este situată la o distantă de 9 km N-NV de Timisoara. la 
' . 

l imita sudică a Câmpici Vingăi. Aşezarea neolitică este localizată la sud de sat pe un 
grind supraînălţat datorită depuneri lor arheologice. Diametru! acestui tel l  este de 1 50 
m. grindul fiind înconjurat de foste brate ale râului Bega, astăzi canalizate. Aşezarea 
de Lip tcl l  arc un strat de cultură gros de 2 m, divizat in cinci niveluri, dintre care cele 
cuprinse intre 0,40 m şi 0,90 m aparţin culturii Vinca C' . 

Aşezarea de la Sânandrei a fost abordată arheologic pentru prima dată în 
anul 1 992 de către Florin Drasovean, an în care deschide sectiunea S 1 ,  in anul 1 993-
S2, 1 995-se lărgeste S2 prin s3 în latura de vest. În anul l 997 �e intră în adâncime sub 
0,40 m pe toată s�prafata sectiunii S3, iar în anul 1998 se deschide sectiunea S42 • În . , . 
decursul celor cinci campanii de cercetări au fost descoperite materiale arheologice 
l i  ti ce aparţinînd nivelului neolitic, Vinca C, ce însumează un număr de 339 piese, din 
care 87 sunt unelte întregi şi fragmentare şlefuite şi 252 sunt piese cioplite. 

Artefactele silicioase descoperite în aşezarea de la Sânandrei sunt, în marea 
majoritate, lucrate din aceeaşi materie primă, de culoare ocru-crem, reprezentată de 
opal uri sau spongolite. Acestea posedă calităti ce permit prelucrarea anumitor categorii 
tipologice şi oferă duritatea necesară utilizării uneltelor in conditii optime. Totodată 
paleta relativ restrânsă a materiei prime folosite în acest sit ar putea sugera utilizarea 
unei singure surse, fără a fi folosite unelte provenite din reteaua de schimb prin care 
sunt vehiculate şi artefactele lucrate dintr-o varietate mai mare de roci.J  Din analiza 
tipologică constatăm că uneltele sunt dominate de Iame şi gratoare. Unele specii pot fi 
rezultatul unei folosiri intense şi al unei ascutiri ulterioare, care repune in circuit piesa 
respectivă4 • În ceea ce priveşte existenţa unui atelier de prelucrare in această aşezare, 
avem unele rezerve, chiar dacă la prima vedere numărul de nuclee, aşchi i ,  tlancuri, 

1 FI. Draşovean, Cultura Vinca (faza C) in Banat. Relafiile cu vecinii, BHAB, 1 ,  
Timişoara 1 996, p. 33 .  

2.lnf. FI .  .Draşovean, (Mul \umesc arheologului FI .  Draşovean care cu amabilitate ne
a pus la dispoziţie aceste informaţii). 

3 F. Marţiş, Studiu traseologic asupra utilajului litic cioplit descoperit in locuirile 
vinciene din Banatul de nord , lucrare de l icenţă, Timişoara, 2002. mss, p. 5 1 .  

4 E. Stamini, The notenkopf pollery cu/ture stone industry. in Jănos Makkay, Elisabeta 
Stamini, Magdolna Tulok, Excavations ar Bicske-Galagonyas ( Part IJl ). The Notenckopf 
and Sopot-Bicske Cultural Phases. Ed. Svevo, Trieste, 1 996, p. 204. 
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atipice ar conduce spre această concluzie. 
În unna întrebuinţării lamclor şi gratoarelor, pe acestea au rezultat urme de 

lustruire ale unor zone restrânse sau suprafeţe mai întinse raportate la dimensiunea 
lamei respective şi pozi�a acestora în montură, zone pe care pot fi observate, printr-o 
minu�ioasă analiză traseologică, urmele microscopice ale zgârieturilor datorate 
folosiri i 5 • Studiul urmelor microscopice pe uneltele din piatră cioplită este important, 
oferind informaţii despre util itatea şi funcţionalitatea uneltelor. Urmele de zgârieturi 
microscopice pot procura date despre debitarea, reciclarea şi refolosirea ca piesă 
componentă6 • 

Specialiştii care au abordat acest subiect au constatat că urma de lustru este 
dată de folosirea acestora ca piese componente ale unor seceri7 , rămânând discutabilă 
şi ipoteza existenţei unei alte unelte care ar putea provoca acelaşi tip de uzură pe 
lamă. 

Inventarul litic din aşezarea de la Sânandrei este divers ca incadrare 
tipologică, ponderea cea mai mare având-o lamele şi gratoarele: 

Lame 66 buc. Nuclee 24 buc. 
Răzuitoare 28 buc. Flanc uri 1 6  buc. 
Vârfuri 1 0  buc. Deseuri 1 6  buc. 

. 

Gratoare pe capăt 69 buc. Străpungătoare 2 buc. 
Gratoare pe lamă 14 buc. Burine 2 buc. 
Aschii 5 buc. Frecătoare-zdrobitoare 7 buc . 

. 

Din determinarea geologică a materialului l itic, silexul este preponderent 
dar sunt întâlnite şi alte materii prime după cum urmează: 

Si lex opal 9, 1 %  Amfibolit 1 ,4% 
Silex calcedonie 43% Lirnnoopalit 6, 1 %  
Sil ice Brecioasă 1 , 1 %  Obsidian 2,0% 
Comeeană 5,8% Diorite 9,4% 
Jasp 1 5 ,6% Banatite 2,0% 
Opal 1 , 1 % Chailleuri 2,0% 
Cuartite 0,2% 

' 

Din totalul de 339 piese inventariate, 87 piese sunt unelte şlefuite, iar 252 
piese sunt artefacte confectionate prin cioplire. 

Într-o ordonare tipologică, arheologii clasifică artefactele silicioase după 

5 F. Marţiş, op. cit. p. 5 1 .  
6 Barbara A. Voytek, The microware study of the chipped stone assemblage. în 

Janos Makkay, Elisabeta Stamini, Magdolna Tulok, loc. cit, p. 22 1 .  
7 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, BMN IV, Cluj-Napoca, 1 979, p. 84-85. 
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criteriul formei. aspectul funqionalităţii fiind subordonat, in mare măsură, acestei 
clasificări . Astfel.  incadrarea tipologică tradiţională consideră lamelc ca piese 
componente de seceră sau cuţite. Pentru gratoare utilizarea dată de specialişti este cea 
de răzuitor. Pentru burine s-a statornicit ideea că acestea sunt folosite fie ca sfredel 
sau vârfuri de săgeată, fie ca şi cu�ite sau părţi componente de seceră. Toate aceste 
aprecieri rămân însă ipotetice până in momentul analizei microscopice ale artefacte lor. 
cel pu!in pentru cele la care apare urma de lustruire care face posibilă această observaţie 
din unghiul analizei traseologice. 

Metoda traseologică folosită pentru aceste observaţii, cuprinde atât analiza 
microscopică, cât şi cea macroscopică a inventarului l itic. Au fost notate datele 
privitoare la poziţia stratigrafică, materia primă, tipologia, funcţionalitatea uneltelor 
respective iar rezultatele analizelor trascologice se regăsesc intr-o rubrică separată de 
observaţi i .  

În inventarul litic cioplit din aşezarea de la Sânandrei, 3 1  piese prezintă 
um1e de lustruire, din care relevante pentru analize sunt 8 artefacte la care traseologic 
s-a observat că au functionat in două sau mai multe etape de folosintă. Este vorba ' , 
despre lame folosite ca piese componente ale unor seceri şi de gratoare care, în etapa 
initială, au functionat ca răzuitor si mai apoi ca piese componente ale unor unelte de 
se�erat, fapt ce �onferă, la stadiul �ctual al cunostintelor, lustruirea. ' . 

Pl . l . l .  Lamă retusată trunchiată de silex-calcedonie, culoare ocru-galben, . 
prezintă două etape de folosire. Microscopic au fost puse in evidenţă zgârieturi dispuse 
in două direcţii diferite, ceea ce argumentează două poziţii distincte in montură. in 
una din cele două etape, zgârieturile au orientarea paralelă la amprenta de montură, în 
a doua fază având orientarea la 30o faţă de lamă. Rezultatele analizei traseologice 
probează utilizarea piesei ca lamă componentă de seceră. 

Pl. l .2. Gratoar din jasp de culoare roşcată cu elemente neuniforme de culoare 
bej. prezintă două etape de folosire. Urmele de uzură de pe zona activă a gratoarului, 
pe retuşcle de confecţionare, denotă utilizarea lui ca răzuitor. in faza a doua, prezintă 
zgârieturi paralele cu tăişul lamei. Cele două etape de folosire observate traseologic 
au dus la concluzia că urmele de uzură pe partea activă demonstrează funcţionarea ca 
răzui tor şi lamă componentă de seceră, fapt dovedit de existenţa zgârieturilor pe lamă. 
Cele două taloane ale gratoarului au devenit funcţionale in a doua etapă de folosire ca 
tăiş de SI!CCră. 

P1. 1 .3 La!llă retuşată trunchiată, din jasp de culoare roşie. prezintă două 
etape de utilizare. In prima fază au fost evidenţiate traseologic zgârieturi orientate 
paralel la tăişul lamei, iar în faza a doua zgârieturile au orientarea la 60ş fată de axa 
longitudinală a acesteia. Observatiile ctţ privire la directia urmelor de uti lizare pe , , 
zona lustruită, lăţimea suprafeţei lustruite, alături de zgârieturile tipice rezultate in 
urma folosirii, conturează funcţionalitatea piesei ca lamă componentă de seceră, fiind 
folosită, în această ipostază, în două poziţii diferite. 

Pl. I .4. Gratoar din opal impur, cu foraminiferc-fosile tipice pentru rocile 
sedimentare, de culoare crem-translucid, traseologic prezintă două etape de utilizare. 
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În prima etapă zgârieturile evidentiate microscopic au orientarea paralelă la lamă iar 
în a doua etapă sunt orientate paralel la amprenta de montură în pozi\ie răsturnată şi 
aşezată intr-un alt punct al suportului. Zona activă a gratoarului este intactă, dovedind 
neutil izarea piesei in functia considerată de tipologia clasică, deoarece nu avem 
suficiente dovezi pentru a

' 
demonstra că piesa a functionat ca răzui tor. Conform 

analizelor traseologice, acest artefact a functionat ca parte componentă de seceră 
probabi l  in locuri diferite din montură. 

Pl. 1 .5. Gratoar din silex în masă de opal de culoare ocru-galben. prezintă 
două etape de util izare. În prima fază a funcţionat ca gratoar, după care s-a rupt, fapt 
ce duce la refolosi rea ei ca lamă componentă a unei seceri, in urma căreia a rezultat 
lustruirea intensă a unei părti a lamei, zonă pe care sunt evidentiate microscopic 
zgârieturi dispuse paralel la 

'
amprenta de montură. Piesa a avut f�ncţionalitatea de 

răzuitor şi lamă componentă de seceră. 
Pl. l .6. Gratoar din silex-calcedonie în masă de opal, de culoare ocru, a 

funcţionat în două etape. În prima fază este răzui tor cu uzură minimă pe capătul retuşat 
utilizat ca parte activă (nu este însă foarte sigur că aceste urme de uzură au rezultat 
din utilizare). În etapa a doua este uzitat ca lamă componentă de seceră, fapt soldat cu 
lustruirea pe o parte a lamei, pe care s-au evidenţiat microscopic zgârieturi paralele la 
muchie. Piesa a avut functia de răzuitor si lamă componentă de seceră. 

' , 
Pl. l .  7. Lamă denticulată trunchiată din opal de culoare ocru-auriu, prezintă 

două faze de folosire. În urma folosirii din prima etapă muchia se rupe, apoi este 
refolosită ca lamă componentă de seceră, ob\inându-se lustruirea pe care s-au observat 
zgârieturi orientate paralel la amprenta de montură. Traseologic s-a concluzionat că 
piesa a func\ionat ca lamă componentă de seceră, pentru prima fază de utilizare 
neavând suficiente argumente pentru a preciza functionalitatea şi modul de utilizare. 

Pl. l .8 .  Burin din silex-opal cu foraminifere, de culoare ocru-bej, prezintă 
două faze de folosire. în prima fază este utilizat ca sfredel, deoarece prezintă uzură 
(ciobituri) la nivelul retuşelor care au fost provocate de o mişcare de rotaţie în jurul 
axei longitudinale. Mai apoi piesa este reutilizată ca lamă componentă a unei unelte 
de secerat în două poziţii de fixare în montură. Astfel, datorită acestei meniri, în cea 
de a doua etapă, zgârituri le sunt orientate paralel la amprenta de montură pentru ca 
mai apoi să fie orientate paralel la muchie. Artefactul a avut funcţia de sfredel iar apoi 
este utilizat ca lamă componentă de seceră în două faze de folosire. 

Din cele prezentate mai sus desprindem următoarele concluzii preliminare: 
- Investigarea microscopică a urmelor de uzură apărute datorită frecării unei 

lame, artefact silicios, cu o masă sau o suprafată abrazivă (prin compoziţie sau pe 
care s-au depus particule abrazive), în mod intenţionat, în urma căreia au rezultat 
observaţii cu caracter traseologic, completează analiza traseologică a artefactelor, şi 
duce la intelegerea modului de actionare si functionare, la precizarea formei uneltei si 
utilizării �neltelor de piatră pent� perio�da respectivă. 

' 

- Tipologia tradiţională nu reflectă intrutotul utilizarea uneltelor de piatră 
cioplite. Uneltele care în tipologia tradiţională sunt considerate răzuitoare, prin acea 
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metodă s-a demonstrat nu numai că nu au funqionat astfel, dar au fost utilizate ca �i 
din�i de seceră. domeniu considerat ca aparţinând lamelor. 

- Uneltele pot avea utilizări multiple în functie de neccsitătile omului. un ' . 
sfredel de exemplu. putând fi mai apoi folosit ca dinte de seceră. 

TH E MICROWEAR STUDY OF THE CHIPPED STONE MATERIAL 
FROM THE SETTLEMENT FROM SÂNANDREI (TIMIŞ COUNTY) 

Sunrmaty 

The Ncolithic settlement from Sânandrei (Timis County, the north-northwcst 
oppositc Timişoara) is located in the south of the village on an overelevated bank 
because of the archaeological depasit. This tell is 1 50 m in diameter. Old branches of 
the Bega, which are nowadays guided, surround the bank. The tel/ type seulcment has 
a culture layer that is 2 m in thickness divided into fivc levcls. The levels betwcen 
0.40 m and 0.90 m belong to the Vinca C culture. 

The settlement from Sânandrei was archaeologically investigated for the first 
time in 1 992 by Florin Draşovean. Thesc exca••ations continued untill 1 998. During 
this period archaeological material included into the Ncolithic Vinca C was discovered. 
Belonging to these fmdings, there are 339 lithic items, from which 87 are polished 
tools and 252 chipped stone tools. 

Most sil iceous artefacts discovered in the scttlcment from Sânandrei are made 
of the same raw material that offers the hardness neccssary for using these tools in 
optimal conditions. From the typological analysis. we have established that the tools 
are dominated by blades and grattoirs. As concems the existence of a workshop in 
this settlement. we ha ve certa in doubts even if , at the first sight, the number of the 
cores. chips, flanks. atypical items led us to this conclusion. 

As a result of using the component blades and grattoirs, there are polishing 
marks that appcared on limited arcas or largc surfaces in comparison with the sizc of 
that blade. On these polished area'i, at the analysis ofthe traces through the microscopic 
method, one can see microscars ditTercntly oriented according to the position that the 
item had occupied in the sctting. 

The specialists who have dealt with this subject have seen that the polishing 
mark is the result of their usc as component items of some sickles. The hypothesis of 
the existence of another tool which would give the same kind of using on the blade is 
still in discussion. 

The lithic inventory from the settlement from Sânandrei is ditTcrent as a 
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typological fnuning. The blades and the grattoirs, as mentioned before, have the largest 
weight. From the geological detcrmination, the silex is the most frequent material 
used to makc tools through the chipped technique with a pcrccntage of 43 % followed 
by jaspcr with 1 5 .6 %. 

In a chronological order. thc archacologists classify thc artefacts according to 
thc shapc criterion. The blades wcre considered componcnt items of sickle or knives. 
Thc specialists consider that the grattoirs have the traditional usc as scrapers. As 
rcgards the augers, it is considercd that thcy were uscd as augcrs or arrow points. 
These opinions remain hypothetic untill the moment of the microscopic analysis at 
least as concems the items with polishing marks that makc possible thc study of 
microwear. The analyses are refering just to thc items with polished surface. This 
work deals cspecially with the items with two or many using phases. 

From the analysis of this material, there arc the following preliminary 
conclusions: 
- The traditional typology does not totally reflect the way of using the carving stone 
tools. 
- It was demonstrated that the tools, which in thc traditional typology are considered 
scrapers, did not work only in this way, but they were used as sickle teeth, a domain 
considcrcd as belonging exclussively to the blades. 
- Thc tools can be used in multiple ways according to the man 's necessities, as for 
instance an a uger used as a sickle tooth in another phase. 

The microwear investigation ofthe microscars resulted because ofthe abrasion 
of anothcr tool, a siliceous artefact, with an abrasive surf ace completes the analysis of 
the traces ofthe artefacts. This leads to the understanding ofthe acting and functioning 
way, to the demonstration ofusing the stone tools for the respective period. 

82 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimo11i11m Ba11aticum, /, 2001 

"'\ _., 4 

5 

7 8 

o._-==:=-....iiio3 cm 

PL 1. Utilaj liric cioplit descoperit in aşezarea neo/itică 1•inciană Sânandrei rJud Tinu��)! 
Chippecl stone tool.�fmnr Sânandrei Neolithic seulement fTinri.y Cowr�I'J. 
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FORTIFICATIA DE PĂMÂNT DE LA HERNEACOVA ' 
(COM. RECAŞ, JUD. TIMIŞ) 

Valentin Cedică. Florin Medeleţ 

Satul Hemeacova (corn. Recaş, j ud. Timiş) se află în extremitatea sud-vestică 
a Podi şu lu i Lipovei (subunitatea estică a Dealurilor Lipovei), spre l imita cu Cârnpia 
Timisului, pe treapta mai joasă (200 - 300 m) a podisului 1 • ' 

În li teratura de special itate sunt amintite fr�gmente ceramice de la sfârsitul 
primei epoci a fierului sau de la începutul celei de-a doua epoci a fierului, descop�rite 
în hotarul satului� . 

La circa 3 km NNV de sat, în punctul numit de localnici Cetate sau Cetatea 

turceasdi. se află o fortificaţie de pământ3 • Situ! constă într-un bot de deal (mamelon) 
foniticat printr-un sistem format din trei şanturi şi două valuri. Traseul unuia dintre 
valuri este folosit partial astăzi ca drum de tară, între satul Sălciua Nouă si Hemeacova. ' ' ' 
Sistemul de fortificatie protejează o suprafată de cea. 5 ha. . ' ' 

In anii 1969 şi 1 970 cetatea a fost sondată arheologic de Florin Medeleţ. 
O periegheză efectuată în luna iulie a anului 2002 de către F. Medelet, P. , 

Rogozca şi V. Cedică a dus la descoperirea, în zona de la poalele dealului, a unor 
fragmente ceramice datând din prima epocă a fierului şi din perioada sec. I I I  - IV. 

Constatările sondajelor de acum trei deceni i  au evidentiat că ne aflăm probabil ' 
în faţa unei cetăţi de refugiu ce domina valea pârâului Bencec şi că ea va fi funcţionat 
la sfârşitul primei epoci a fierului. Ea se adaugă repertoriului cetăţilor de pământ 
datate în prima epocă a fierului din Banat (de ex.: Baeşa Română, Comeşti, Rcmetea 
- Pogi'inici, etc.) .  

Cercetările arheologice, a căror reluare este proiectată pentru anul 2003, 

urmează să definească funcţiile şi rolul jucat de acest monument de pământ prcistoric 
din patri moniul  j udeţului Tirni ş  (cuprins în l ista Monumente/ar istorice, siruri 
arheologice, sub ref. BD 1 285 1, cod LMI 92 36A00 16, cod SIT 15834 1 .0 1) . 

Plasarea sa periferică în raport cu valea Tirnişului nu esie întâmplătoare, 
constituind un indiciu al real itătilor militare, etnice, sociale si economice din lumea ' , 
traci lor de nord din prima jumătate a mileniului 1 a.Chr. 

1 Geografia României, IV ( Regiunile pericarpatice), Editura Academiei Române. 1 992, 
p. 78-80, fig. 26. 

� F. Mcdele�. 1 .  Bugi lan , Câteva puncte arheologice în judeţul 7imiş. in 7ibiscus, 3 ,  
Timişoara, 1 974, p.  8 6  ş i  n .  1 O :  M .  Gumă, Civilizaţia primei epoci ajierului în sud-vestul 
României, Bih!Thr, IV, Bucureşti , 1 993, p. 290. nr. 7 1 .  

) lhidem , p. 290, nr. 7 1 .  
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THE EARTHEN FORTIFICATION FROM HERNEACOVA 
(COMM. RECAŞ, TIMIŞ COUNTY) 

Summal)' 

The site known as Cetate (''Fortress") or Cetatea turceasâi ("The Turkisb 
fortress") is located some 3 kilometers N-NW from the vil lagc of Hemeacova (Timiş 
County). It consists in a hill's end, protected by a defensive work consisting in three 
trenches and two embankments. The defensive work encloscs a surface of circa 5 
hectares. 

In 1 969 and 1970, F. Medeleţ had perforrned severa) sounding trenches 
within the fortification. According to the results, it seems that we are dealing with a 
refuge fortification, which functioned towards the end of the Early lron Age. 

Extended, systematic archaeological excavations, intended to start in 2003, 
wi ll hopefully c larify the functions and the role played by this prehistoric earthen 
fortress in thc northem Thracians milieu of the first mil lcnnium BC. 
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UN POSIBIL AMFITEATRU ROMAN LA TJBJSCUM, LOC. JUPA, 
JUD. CARAS-SEVERIN 

' 

Dorel Micle 

Staţiunea arheologică de epocă romană de la nbisCIIm, din apropierea satului 
Jupa (jud. Cara�-Sevcrin) este până în prezent cea mai intens cercetată din Banat �i 
mai bine cunoscută în literatura arheologică de specialitate. Chiar dacă aceste informatii , 
sunt încurajatoare. săpăturile arheologice nu au reu�it să dezvelească decât cea. 5% 
din ruinele anticului TIBISCVM. Suprafa\a totală a terenului încăr.cat de sarcină istorică 
este de aprox. 34 ha. Ştim la ora actuală că localitatea antică a deţinut în secolul I I I  
d.Hr. titlul de municipium ş i  s e  încadra între cele mai importante oraşe din provincia 
Dacia. atlându-se chiar pe drumul imperial ce cobora de la Porolissum şi se bifurca 
aici spre Dierna şi Lederata. Situat în apropierea capitalei provinciei Colonia VIpia 
Traiana Dacica Sarmizegetusa, nbiscum va aparţine teritorial de ea (până la primirea 
titlului de municipiu), unitaţile militare staţionare aici fi ind însărcinate cu apărarea 
marii metropole şi a drumurilor ce duceau înspre ea, împotriva barbarilor din vest: 
sannaţi i-iazygi. 

În decursul celor 1 65 de ani de stăpânire romană, in castrele de la nhiscum 
au stationa! succesiv sau concomitent mai multe unităti mil itare. Pozitia strategică , , ' 

deosebită a locului pc care s-a construit această fortificaţie a îndeplinit cele două 
cerinţe primordiale: de ultim avanpost în faţa capitalei provinciei, VIpia Traiana 
Sarmizegentsa, şi de centru militar cu cea mai mare fof\ă punitivă îndreptată împotriva 
barbari lor de la fruntari ile provinciei. Descoperirea la nbiscum a unui mare număr de 
inscripţii puse de militari, diplome şi cărămizi ştampilate, a reţinut atenţia specialiştilor 
prin faptul că atestau existenţa unui număr mare de trupe. Lectura diferită dată unor 
ştampile a determinat pe unii cercetători să presupună existenţa, aici, a nu mai puţin 
de opt unităti militare. situatie nedovedită incă1 • 

. , 

Viaţa economică intensă, dovedită de descoperirile arheologice din vicus-ul 
militar si din orasul Tibiscum, denotă existenta unei c lase sociale instăritc de 

' ' ' 

meşteşugari şi negustori, ce s-au evidenţiat in relaţiile economice cu Imperiul şi cu 
sannaţi i-iazygi. 

Soldatii  din trupele militare romane, populatia romană civilă (colonisti. , , , 

veterani, mestesugari, negustori, administratie, etc) si dacii stabil iti in apropierea 
. ' ' ' ' 

castrului. formau se parc, o populaţie de aproximativ 6000 de oameni. 
Se pune deci întrebarea dacă o aşezare romană atât de mare nu a beneficiat 

1 Benea Doina. Bona Petru, nbiscum, Ed. de Vest, Timişoara. 1 994 
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şi de mijloace de d istracţie pe măsură. aşa cum se intimpla in toate oraşele imperiului. 
Deşi primele ccn::�tări arheologice au fost iniţiate încă din 1 923- 1 924 de către prof. 
G. G. Mateescu. de-a lungul celor aprox. 80 de ani de săpături arheologice, nu a fost 
identificat amfiteatrul de la 7ibiscum. deşi se bănuia existenţa lui de multă vreme. 
Ipoteza existen!ei unui amfiteatru la 7ibiscum izvorăşte nu numai din logica unui 
număr mare de locuitori si a similirudinilor cu alte orase romane din Dacia. ci este 

, . 

dovedită arh!.!ologic prin existenţa unor bănci de piatră ce au aparţinut amfiteatrului şi 
care au fost refolosite in secolele III-IV la refacerea zidului de incintă al castrului 
mare de piatră de la 7ibiscwn. Aceste um1e sunt vizibile şi astăzi la baza laturii de est 
a zidului amintit. Totuşi poziţia topografică a staţi unii arheologice. existenţa loturilor 
agricole particulare şi distrugerile provocate de modi ficarea cursului râului Timiş, a 
facut până acum imposibilă identificarea amfiteatrului de la Tlhiscum. 

În anul  1 992 s-a executat o survolare aeriană din  el icopter1 pentru 
identificarea drumului roman ce leagă 7ibiscum de Diema, însă in situaţia de atunci 
nu s-a efectuat şi survolarea staţiunii arheologice (considerându-sc că se afla prea 
aproape de o unitate militară cu caracter strategic). Astfel, existenţa unui amfiteatru la 
1ibiscum, a rămas o simplă ipoteză pentru încă 1 O ani . 

În timpul campaniei arheologice de la 7ibiscum din vara anului 2002 (luna 
iulie). cu pem1isiunea firmei Cosmorom3 ,  filiala Timişoara, s-au efectuat câteva 
fotografii  ale sitului şi zonei adiacente de pe nou construita antenă a firmei (de aprox. 
40 m înălţime). 

S-au efectuat mai multe fotografii panoramice, de la diferite etaje ale turnului 
antenei, fără a se căuta în mod special vreun obiectiv. După developarca filmului s-a 
procedat la introducerea in format electronic a fotografiilor prin scannarea lor Ia o 
rezoluţie de 800 de pixeli. În urma procesării imaginilor s-a îmbunătăţit calitatea 
acestora prin mărirea rezoluţiei, definiţiei şi numărului de culori. 

S-a constatat cu surpriză, pe una din fotografii, existenta unei contructii 
ovoidale de mari dimensiuni, în apropierea castrului, într-o zonă ce d�păşeşte teritori�l 
rezervaţici arheologice şi care aparţine satului Jupa. Întâmplarea a facut ca în acest an 
să nu se cultive nimic pe acest teren şi astfel să iasă in evidenţă aceste urme arheologice. 

Desi caracterul artificial al constructiei este neindoielnic si vizibil cu ochiul 
' ' ' 

liber, s-a considerat necesară verificarea datelor: 
a. printr-o prelucrare mai fină a imagini lor in negativ; 
b. prin realizarea unei noi serii de fotografii, din acelaşi unghi însă într-un 

alt anotimp (octombrie 2002) pentru a beneficia de avantaj ul uscării vegetaţiei, şi cu 
un alt unghi al iluminării Soarelui; 

c .  veri ficarea în teren, prin măsurători aprox imative, a complexului 
arheologic. 

� lnforrna!ie Doina Benea. 
3 Mulţumim şi pe această cale firmei Cosmorom pentru sprij inul acordat. 
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Fig. /. Locali=area amfiteatrului de la 7ibiscum (iulie 2002) 

Fig. 2 Identificarea afr!/iteatrului de la Tlbiscum (iulie 2002 - prelucrare grafică) 
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Fig. 3. Amfitemruf de la Jibiscum. axa est-ve t 

Fig. 4. A mfiteaLruf de fa Tibiscum. ca vea pe axa nord-sud 

Rezultatele unt mai mult decât încurajatoare: 
a. izual izarea i magi n i i  în negati permi te id nt ificarea mai c lară a 

d ni elărilor artificiale ale terenului .  S ob ervă, u culoare mai î:nchisă, unnele 
circular al zidurilor de incintă ca vea - r pecti l imitei exterioare izibile foarte 
clar p axa nord- ud (paralel cu axa râului Timi , · cât a din zidurile radiale din 

tru tura paţiului d t inat pectatori lor - Cllvea (pe laturi le d nord i de e  t): l i mitele 
arenei i canalul c brăzdează centrul aren i - pe .,ma. 

' 
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b. În toamna anului 2002 (luna octombrie) s-a executat un nou rând de 
fotografii ,  din acelru,;i punct şi de la aceeaşi înăltime (turnul antenei Cosmorom. aprox. 
40 m inăltime). Vegeta\ia uscată, datorată aciditătii solului ce contine urme de 
constructii cu var, conturează foarte bine zona amfiteatrului, observându-se şi câteva 
unne de amenajări (probabil un drum roman) în partea de nord-vest a amfiteatrului. 

Fig. 5. Amjiteatrol de la nbiscum. lungimea arenei pe axa est-vest 

c. in luna octombrie 2002 s-au efectuat şi măsurători le de teren pentru 
stabil irea cu aproxima\ie a coordonatelor amfiteatrului de la libiscum. Cu acest prilej 
s-a constatat că datorită unghiului din care s-au executat fotografiile din turnul antenei, 
axa repezentând lungimea amfiteatrului este pozitionată est-vest şi nu nord-sud, cum 
pare să reiasă din fotografii. Astfel, dimensiunea axei est-vest a arenei este de aprox. 
70 m, dimensiunea axei nord-sud a arenei este de 46 m, iar lătimea cavei este de 9,40-
10 m circular în jurul arenei . Se conturează astfel o lungime totală a amfiteatrului de 
aprox. 90 m si o lătime totală de aprox. 66 m. . ' ' 

In provincia Dacia sunt identificate cu certitudine 3 amfiteatre: la VIpia 
Traiana Sarmizegetusa4 ,  la Porolissum5 şi la Micia6 , iar alte 5 sunt bănuite7 a fi 
existat la Napoca, Potaissa, Apulum, Buridava şi Drobeta. Identificarea lor s-a făcut 
pe baza mentionărilor epigrafice8 (CIL III 863), a interpretărilor vegetatiei de pe teren9 , 
a interpretărilor unor statuete de bronz10 ,  a interpretărilor unor imagini de pe cărămizi 1 1 , 

4 Al ieu Dorin, VIpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul, Cluj Napoca, 1997, p. 73 şi urrn. 
5 Macrea M. ,  Rusu M., Mitrofan 1., Şantierul arheologic Porolissum, in MCA . VIII, 

1 962, p. 496-497; Gudea N . , Porolissum, un complex arheologic daco-roman la marginea 
de nord a Imperiului Roman, in AMP, XIII, 1 989, P- 1 1 9- 1 2 1 .  

6 Floca 0., Vasiliev V., Amfiteatrul militar de la Micia, in Sargetia, V, 1 968, p. 1 2 1 - 1  52. 
7 Alicu Dorin, op. cit., p. 39-48 (vezi harta p. 44). 
g Porolissum. 
9 Ulpia Traiana Sarmizegctusa. 1 0  ldem. 1 1  Apulum, Chinteni şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
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a interpretări i unor t ipare de ceramică 1 2  sau a unor decoruri pe ceram ică 1 3 • 

În cazul itului de la Tibi ·cum, până în ace t moment în afară de banca de 
p iatră refolosi tă la intărirea zidului de e t a  castrului mare, nu a em alte do ezi materiale 
ale exi tentei amfiteatru lui .  

Deşi fotografii le . i măsură torile de  teren sugerează prezenţa unui amfiteatru 
de p iatră de d i mensi unea celui  de la Ulpia Traiana Sannizeg tusa, urmează ca 

ăpăturile istematic preconizate pentru campania arheologică din vara anului 2003 
ă confirme existenta cu certitudine a amfiteatru lu i  de la Tibiscum. 

( 
\ 
I ... ,, 

92 

Fig. . Amfiteatm/ de la Porolissum -
reconstilllire 

(apud Al ieu D. op. cit .. p. 67) 

12 Porol issum. 
13 Mică a a.  

Fig. 6.  Amjiuwtrul de la Micia - reCOilstilllire 
{apud Alicu D. op. cit .. p. 57) 

-

' . ..... . 
. , .... 
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-- ...-: - -

Fig. 8. Amficeatro1 de la Ulpia Traiana Sarmizegecusa - plan 

(apud Alicu D. op. cit . . p. 82) 

UN POSSIBLE A M P H ITHEATRE ROMAN A TI.BISCUM (JUPA, LE 
DEPARTEMENT DE CARAŞ-SEVERJN) 

Resume 

Durant l 'annee 2002, on a i.dentifie un po ible ampbitheatre roman en 
prennant de · photos de tre haut. Cet amphitheatre t situe en dehors de la reserve 
arcbeologique de Tibiscum. n est de forme o oidale avec les dimen ions suivante_: 
l'axe de la longueur, - 66 m, l 'axe de la Jargeur, - 66 m; la grande l 'axe de ! 'arene a 
70 m et la pet ite axe, 46 m. La ca vea est de - 9, 40- 1 O m autour de 1 arene. 

On paraisse qu amphitbeatre a i t  les meme dimensions et la meme 
orientation que celui de VIpia Traiana Sarmizegetusa. H est bâti en pierre. 

Le procbainnes fouil les archeologique de 2003 prouveront la verite de 
l 'existence de cet amphi theatre. 
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CASTRUL ROMAN DE LA BERZOVIA. 
ISTORICUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE 

Florin Medeleţ, Alexandru Flutur 

Comuna Berzovia din judeţul C�- Severin, care in evul mediu s-a numit 
Jidovin1 • a fost reaşezată pe actuala vatră in anul l 803, suprapunându-se peste marele 
castru roman de legiune existent. 

În vatra satului s-au descoperit mai multe fragmente ceramice neolitice 
apaJ1inând culturilor Starcevo-Criş şi Tiszapolgăr . La Berzovia s-a descoperit şi un 
coi f de factură illiră3 , databil  în seco lul V a. Chr. 

Descoperirile numismatice de epocă Latene (monede izolate sau tezaure) 
sunt numeroase4 • Este motivul pentru care Vasile Pârvan mentiona la Berzovia o 

' 

asezare de epocă Latene5 • 
· 

in legătură cu antica localitate Berzobis sau Bersovia s-a scris extrem de 

1 Satul este menţionat in conscriptia lui Marsigli din 1 690- 1 700 sub numele de Sidovin 
şi Sidovina. Conscripţia austriacă din 1 7 1 7  il menţionează sub numele de Schidowina cf. 
C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 1, 1 967, p. 75, s. v.; în 1 743, 
un document o aminteşte sub numele de Zidovica (cf. 1. D. Suciu, R. Constantinescu, 
Documente privitoare la Mitropolia Banatului, 1, 1 980, p. 2 1 6) . Comuna şi-a păstrat 
acest nume până la 1 92 1  (cf. C. Martinovici .  N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei. 
Banatului şi celorlalte ţinuturi a lipite, p. 140). in literatura istorică întâlnim adesea confuzii 
intre Jidovin (Berzovia de azi) şi Jidovar (Jdioara de azi, din jud. Timiş). 

: Gh. Lazarovici, ActaMN, VI . 1 969, p. 3; R. Petrovszky, Banatica, 2, p. 388. 
J G.  Tcglăs, AE, XVIII, 1 897, pp. 28-32, care îi  publică fotografia socotindu-1 roman; 

B. Milleker, Delmagyaroszag regisegletei a honfoglalas eloti idokbol, I l .  Timişoara, 1 899, 
p. 42. fig. 90-9 1 ;  A. Mozsolics, ActaArchHung, V, 1 954, pp. 49-50, care-I datează în secolele 
VI - V a. Chr. ; D. Berciu, Dacia, N. S., 1 1 ,  1 958, p. 443, fig. 5, care îl datează in secolul V 
a. Chr.; 1. Glodariu, Relaţiile comen:iale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, p. 24, n. 
95: L. Mărghitan, Banatul în lumina arheologiei, 1, 1 979, p. l 23 , confundă localitatea Jidov in 
(= Berzovia) cu partea de hotar Jidovar de la Jasenovo - în Banatul iugoslav (? !).; M. 
Gumă, Thraco-Dacica, XII,  1 -2, 1 99 1 ,  pp. 85- 1 03, care îl datează în a doua jumătate a 
secolului V a. Chr. La l. H. Crişan, Civilizaţia geto-dacilor, I I ,  1 993, p. 23 7, vechiul nume 
al Berzoviei este menţionat greşit "Jigodin", fiind probabi l  o eroare de tipar. 

• F. Medele�. Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului în AnB, S.N., 
Arheologie-Istorie, I II, nr. 14 .  pp. 252-253. 

� V. Pârvan, Getica, 1 926, harta l i i B; v. şi T. Simu, in Gemina, 1 ,  4-5, sept.-oct. 1 923, 
pp. 68-69. 
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mult. Ea este una din cele două local ităţi menţionate de Traian ( la Priscianus VI,  1 3) în 
timpul războiului cu dacii din 1 0 1  - 1 02, fiind menţionată. aşişjdcrea. in Tabula 
Peutingeriana pe drumul "vestic" ce lega Tibiscum de Lederata. precum şi de geograful 
Ravenat ( IV, 1 4  t .  Toponimul este considerat dacic, tracic' sau, după unii, i l l iricR . 

in anul 1 783, inginerul cameral von Braun şi functionarul Hoffinger, lucrând 
Ia proiectul de mutare a satului Jidovin, au realizat un plan al ruinclor cetăţii ce se 
vedeau încă foarte bine. Constatările lor de teren au fost publ icate in anul 1 7929 • 

În 1 803, când a fost strămutată comuna in locul actual, colonizându-se in 
ea alături de români,  si boemi, câteva loturi au fost refuzate de colonisti din cauza 
ca�titătilor imense de piatră ş i  mortar care le făceau inuti l izabile pentru' agricultură. 
Planul din 1 803 pe care aceste terenuri sunt notate "Aites Gcmauer und Schutt" a fost 
folosit şapte decenii mai târziu de istoricul şi colecţionarul timişorean Sigismund 
Ormos, care a delimitat castrut l0 , calculându-i suprafaţa la 38 de iugăre (= 2 1 ,8676 
ha), semnalând de asemenea si alte antichităti 11  • , ' 

6 La Ptolemeu III, 8, 4 (cf. lzvoare privind 1:5toria României, 1. pp. 544-54 7). localitatea 
nu apare. Pentru bibliografia mai veche a se consulta IDR I I I! l ,  pp. 1 34- 1 36 şi TIR. L 34, 
m. 36. V. şi Ioana Bogdan Cătăniciu, Evolution ofthe System o.fDe.fence Works in Roman 
Dacia. BAR IS 1 1 6, 1 98 1 ,  p. 1 3, n. 1 8, unde datează castrul in vremea lui Domi!ian şi 
sustine că portile castrului sunt construite din piatră; L. Mărghitan. Banatul În lumina 
arh�ologiei, Ii. 1 980, pp. 7, 8 1 ;  considera�i i le lui R. Florcscu, 1 982. p. 550, n. 238 
(comentariile la noua edi�ie a Geticei lui V. Pârvan), sunt cel putin discutabi le: 1 .  Bogdan 
Cătăniciu, ActaMN, XXIV-XXV, 1 987- 1 988, p. 1 5 1 ;  R. Vulpe. Columna lui Traian, 
monumelll al etnogenezei românilor, 1 988. pp. 2 1 .  42-44; Lumini�a Munteanu-Dumitriu, 
ltinerare arheologice bănăţene. 1 988, pp. 6 1 ,  90. afirmă fără nici un temei că la Berzovia 
s-a aflat o davă dacică; C. C. Petolescu, Decebal. regele dacilor, 1 99 1 .  p. 62. 

7 Pentru 8. P. Haşdeu. Studii de lingvistică şi.filologie. 1 1 ,  1 988, p. 258, Berzobis ar fi 
insemnat in limba dacă "cetatea fetei'', ceea ce este inacceptabil. W. Tomaschek. Die 
a/ten Thraker. I l .  Die Sprachreste, 1 894, p. 59 il traduce prin "mestecăniş", solu�ie adoptată 
şi de V. Pârvan, Getica, 1 926, pp. 226-227, 240, 270. D. Detschev, Charal..1eristik der 
thrakischen Sprache, 1 957, p. 54, acceptă şi  el această traducere; v. şi G.  Brâncuş, 
Conc:ordanţe lingvistice româno-albaneze. in Bib/Thr, XXX, 1 999, pp. 35-36, cu privire 
la sensurile cuvântului bârzoc (= cânepă mică) şi cuvântul albanez biirllok (= pleavă). 

� V. Bănăţeanu, Rumiinischen Flussnamen, illyrischen Ursprunges. in REI, I I I ,  1 943 
( 1 944 ). 3-4. pp. 230-240. 

• Hoffinger in Neues Ungarisches Magazin, Pozsony (Bratislava - Prcssburg), 1 792: 
Beschreibung eines zu Schidovin endeckten Alterthums mit Kupfern, voi. I l .  fasc. 2, pp. 
97- 1 00 şi Beschreibung des Plans we/cher iiber die im Jahre 1 783 im Schidovin endeckten 
Alterthiime1: von dem k. k. Kameral /ngenieur Herm von Braun gezeichnet "urde. ibidem, 
pp. 1 0 1 - 1 07, apud B. Milleker, op. cit., p. 87. 1 0  M. Moga in Tibiscus, 1 ,  1 970 ( 1 97 1  ), p. 5 1 ,  n. l .  observa că "pretoriu)" a fost plasat 
gresit. 

i 1 Zs. Ormos, Archaeologiai levelek, XLVII (Zsidovin) in AE. 1 1 1 .  p. 262; idem, 
Regi:szeti kOzlemenyek. 1. Bersovia (Zsic/ovin), in AK, VIII ,  3, 1 87 1 ,  pp. 1 45- 1 53 .  
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În prima jumătate a veacului al XIX-lea, cu prilejul îndiguirilor făcute pe 
râul Bârzava. s-au mai descoperit �i alte antichităţi, iar în 1 855 asistentul districtual 
Stefan Ionescu a fost însărcinat de administraţia provinciei Voivodina şi Banatul 
Timişan să adune şi să extragă antichită�ilc de· la Berzovia. Într-un raport datat 28 

februarie 1 856. întocmit la Lipova, Ionescu a relatat că a găsit, între altele. un vultur 
fragmentar din aramă cu inscripţie, fragmente de sabie şi monede romane de la împămţii 
Vespasian. Traian. Commodus şi Filipi, care fuseseră cumpărate de la localnici laolaltă 
cu cărămizi romane şi co_nductc ceramice pe parcursul a 1 2  ani. Din păcate, toate 
aceste piese au dispărut ' � . In anii 1 870 - 1 87 1 ,  Ormos a făcut recunoasteri Ia Berzovia 
si a stabilit amplasamentul pretoriu lui pe locul unde se afla atunci fierăria satului. Din 
;elatări lc lui Onnos. aflăm că în 1 863 amintitele locuri pline de ruine au fost vândute 
ta trei localnici din sat şi că, tot în acei ani, un comerciant din Bocşa a valorificat 
piatra ruine lor romane, vânzând-o proprietarilor de case cu 6 florini stânjenul cub ( 1 
stânjcn cub = cea. 4 mc). Cărămizile romane au fost folosite la construcţia noilor case 
si multe dintre ele purtau sigla LEG I I I I  Ffl3 • ' Planul castrului publicat de Ormos în 1 870 a fost reprodus ulterior de Milleker 
si D. Protase 14 • -

Începând cu anii '80 ai veacului XIX, extragerea pietrei cu ajutorul prafului 
de puşcă din fundaţiile romane de la Berzovia s-a intensifi�at pe măsură ce vechile case 
de lemn �i chirpici erau înlocuite cu clădiri noi. temeinice. In acei ani îi aflăm preocupaţi 
de antichităţile Berzoviei pe profesorul de istorie din Reşiţa (mutat mai târziu la Orşova) 
Mihalik Sandor şi pe arhitectul Adolf(Adrian) Diaconovici din Bocşa' 5 • 

În 1 88 1  - 1 882, sub egida Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara, 
istoricul din Bela Crkva L Bohm îl însoţeşte pe Karl Torn1a in recunoaşterea drumului 
dinrre Vărădia şi Jupa. pe urmele Tabulei Peutingeriene. 

Începând din 1 88 3 .  la insisten�ele cărturarului Vincenţiu Babeş de la 
Academia Română, această prestigioasă instituţie alocă sume de bani pentru săpături 
arheologice la Berzovia. La aceste săpături a participat însuşi Babeş, in iunie 1 883,  
alături de care erau prezenţi fostul deputat dieta) Sigismund Borlea şi arhitectul Adrian 
Diaconovici. Aceste cercetări s-au intins până în anul 1 89016 • 

· 

'= B. Millekcr, op. cit., p. 88.  1 1  V. supra, n. I l .  
1 4  D. Protase în ActaMN. IV, 1 967, p. 52, fig. 6. 
'�  B.Millcker, De/magyaro...-:::ag regiseg/etei a honfoglalas eloti id(Ykbol, 1 ,  1 896, p. 26; 

L. Kakucs în Banatica, 4, 1 977, p. 475, n. 1 9. 
1� L. Kakucs. loc. cit., notele 20-22, unde citează Analele Academiei Române, în care 

raportul preliminar a fost prezentat în şedin�a secţiei istorice a Academiei din 1 89 1 ,  iar 
raportul final a fost întocmit în 1 899. Unul din autorii rânduri lor de fată (Florin Medelct) 
a avut ocazia să vadă în 1 970 la urmasii familiei Babes din Bucuresti a'rhiva lui Vincenti'u 
Babeş, unde într-un registru erau notat� şi cărămizi cu ş'tampila LEG 1 1 1 1  FF de la Berzovia. 
Obtuzitatea diriguitorilor culturali din judeţul Timiş din acea vreme nu a permis 
achizi!ionarea acestei arhive pe seama Muzeului Banatului. deşi suma cerută pentru aceste 
extrem de pre\ioase documente era foarte mică (câteva mii de lei). 
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În 1 895. Berzovia este cercetată de Gabor Teglas 1 7 • În repertoriul său 
arheologic, B. Mil leker aminteşte şi numeroase alte antichită�i aflate in Berzovia18 • 
Datorită lui Onnos, în colecţii le vechi ale Muzeului Banatului, intre alte antichităţi de 
la Berzovia. a ajuns şi o cărămidă ştampilată L EG I I I I  FF1'' , ca şi o alta cu ştampila 
PCW0 • 

Între cele două războaie mondiale. menţionăm pentru castrul de la Berzovia 
un articol al inginerului geodez Adam Cucu, scris in vara anului 1 929 pentru revista 
"Natura''21 si cele 1 0  cărămizi romane donate muzeului din Timisoara de către acelasi 

' '  ' , 

diletant22 • 
Dintr-un proces verbal din vara lui 1 930 al Societăţi i  de Istorie şi Arheologie 

Timisoara aflăm de intentia lui Miloia de a face cercetări arheologice la Ber.wvia. 

Ace�tă in�entie nu s-a materializat din cauza l ipsei fonduri lor2 ' . În 1 936, M i loia face 
demersuri insistente pe lângă Direc�iunea Uzinclor de Fier ş i  Domeniilor din Reşiţa 
pentru a obtine sumele necesare unei cercetări arheologice la Bcrzovia.  Din 
docwnentele'acelui an aflăm că uzina reşiţeană a aprobat o sumă de 1 5 .000 de Ici (cu 
care puteau fi plătiţi doi - trei muncitori la săpături) ş i  că din această sumă M i loia a 
pri mit 5.000 de lei pe care nu i-a putut util iza din cauza manevrelor rcgale24 • 

În perioada celui de-al doilea război mondial , naturalistul clujean Alexandru 
Borza a întreprins mai multe recunoaşteri arheologice în Banat. Într-una dintre acestea 
a vizitat Berzovia si, într-un memoriu înaintat la 8 iulie 1 942 Comisiuni i Monumentelor 
Istorice din Bucu.r'esti, scria, nu fără di letantism, următoarele: "La Berzovia nu se mai 
poate preciza nici l�ul castrului"25 • 

Cercetarea sti intifică a castrului de la Bcrzovia a inceput abia în anii 1 96 1  -

1962, când directorul Muz�ului Banatului, cunoscutul arheolog Marius Moga, folosind 
fondurile speciale obţinute de la Regiunea Banat pentru constituirea unui fond de 
obiecte muzcale pe seama doritului şi încă neinfiinţatului muzeu din Rcşi!a. a purces, 
asistat de tânărul pe atunci profesor de istorie resitean Octavian Răut la executarea 
primelor secţiuni în acest important monument anti� al României26 • În �cei ani au fost 

17 G. Teglas, Be1zoviai emlekek. în AE, XVII, 1 897, p. 2 8-32, unde publică şi fotografia 
unui hennafrodit din bronz cu oglindă în mâna dreaptă, păstrat în colecţia avocatului Ion 
Budintan din Bocşa, şi aminteşte de un opaiţ cu sigla FORTIS. Statucta s-a pierdut. 

IM B. Millcker. DeJmagraros::ag n!gi.seglerei a hm!/Oglalas eloti idu7chi5/, H, 1 899, pp. 87-93. 
1 '1 IMB (I nventarul Muzeului Banatului) I 242 = IMB II 933.  
� o  IMB 1 243 = IMB I l  934:  pentru această �tampilă v .  şi N. Gostar în ArhMold. IV, 

1 966, p. 1 82 .  
2 1 Manuscrisul de trei file a acestui articol se păstrează in AMB (Arhiva Muzeului 

Banatului) Doss. 1 1 1 929- 1 930. 
22 IMB 1 529 1 - 5292. 

zJ AMB Doss. SIAT. PV nr. 40 din 1 6  iunie 1 930. 
14 AMB: Adresa lJDR nr. 52404 din 20 martie 1 936; adresa lui 1 .  Miloia nr. 1 1 6 din 4 

noiembrie 1 936 către UDR. 

98 

2s Cf. 1 .  Opri�. Ocrotirea patrimoniului cultural. Tradifie. destin, valoare, 1 986, p. l 08, n.88. 
26 AMB: Darea de seamă a Muzeului Banatului nr. 32/ 1 96 1 . 
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efectuate două seqiuni (S 1 şi S2) pe latura de nord a castrului şi tn:i secţiuni (S3 - S5) 
în zona principiei =7 • 

Între 1 965 şi 1 968, cercetările arheologice de la Berzovia au fost reluate de 

arheologul clujean Dumitru Protase, care a executat sectiuni pe laturile de nord, est şi 
vest ale castrului, o sec�iune în apropiere de poarta de pe latura estică şi una în zona 

principiee . 
La cererea expresă a profesorului Constantin Daicoviciu, în anii 1 968 -

1 969 Marius Moga şi Florin Medelet au reluat cercetări le din castrul de la Berzovia29 • 
in anul 1 972, atunci când s-au săpat fundatiile magazinului comunal de lângă primărie, 

Jucrărik au fost supravegheate de către Florin Medelet, Richard Petrovszky (de la 
Muzeul din Reşita) şi de regretatul Ştefan Cădariu (restaurator la Muzeul din Re�ita)30 • 

Cercetările arheologice din castrul legionar de la Berzovia au fost reluate 

începând cu anul l 998 de către un colectiv fonnat din Florin Medelet (responsabil de 
santier). Ovidiu Bozu si Alexandru Flutur. Responsabilitatea efectivă a concluziilor şi  
�bservaţi i lor din săpă�ură îi revine lui  A. Flutur31 • 

. 

�7 SC!V, XIV, 2, 1 963. p. 459, nr. 70; M. Moga, Castrul Bersobis. in 7ibiscus, 1 ,  1 970 
( 1 97 1 ), pp. 5 1 -58. 

=• La aceste săpături au participat O. Răuţ şi apoi V. Wol lmann. 1 965: Dacia, N.S.,  X, 
1966. p. 3 92, nr. 62; SCJV. 1 7, 4, 1 966, p.7 1 7, nr. 62. 1 966: Dacia, N.S., XI, 1 967, p. 
365-366, nr. 59; SCIV, 1 8, 3,  1 967, p. 529,nr. 59. 1 967: Dacia, N.S.,  XII, 1 968, p. 429, nr. 
60; SCIV, 1 9. 4, J 968, p. 688, nr. 60. 1 968: Dacia, N.S., XIII,  1 969, p. 52 1 ,  nr. 88; SCJV, 
20, 3, 1 969, p. 486, nr. 88. Pentru coiful roman aflat in aceste săpături v. D. Protase, L. 
Petculescu, in Banatica, 3,  1 975, pp. 85-89. V. şi concluziile istorice ale lui D. Protase, in 
ActaMN, IV, 1 967, p. 47-70. 

29 SCIV, 2 1 ,  3, 1 970, p. 507. Raportul preliminar de cercetare întocmit în toamna lui 
1970 de către M. Moga şi F. Medeleţ privind observa�ile stratigrafice ale săpături lor din 
cele două campanii a fost trimis spre publicare revistei bucureştene Materiale şi cen·etări 
arheologice in redactia căreia s-a pierdut. El va fi publicat cu un alt prilej. 

30 În pofida opoziţiei patriotard-locale a directorului de atunci al Muzeului din Reşiţa, 
Ilie Uzum, care a incercat să interzică prezenţa lui F. Medeleţ la această săpătură de 
salvare. Pentru cercetările din acel an v. Dacia N.S.,  XVII ,  1 973, p. 363, nr. 6; F. Medelcţ, 
R. Petrovszky, in 1ibiscus, I I I ,  1 974, pp. 1 33 - 1 36. 

3 1  A. Flutur in AnB, S.N . , Arheologie-Istorie, VII-VIII,  1 999-2000, pp. 365-372; idem 
in AnB, S.N ., Arheologie-Istorie, IX. 200 1 (2002), pp. 1 3 1 - 1 46. 
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THE ROMAN FORTRESS FROM BERZOVIA (CARAŞ-SEVERIN 
COUl'ITY). HISTORY OF RESEARCHES 

Summary 

In 1 803, the village Jidovin (nowadays Berzovia, Cara�-Scvcrin County) 
had been relocated above the remains of the Roman legionary fortress Berzobis. At 
the time, some of the colonists had refused the allocated lots, because of the huge 
quantities ofbricks and mortar to be found in the soil, which made them improper for 
agriculture. 

S. Ormos, a wel l-known historian and col lector from Timişoara, had 
published the plan ofthis legionary fortress in 1 870. According to its estimations. the 
fortress had a surface of2 1 .86 hectarcs. Ormos had also madc severa! surveys ofthe 
are a. 

Ali along the J 9lh century, numerous Roman artifacts have been col lected 
from the site, but most ofthem were sincc lost. 

In 1 883, following the initiative of V. Babeş. the Romanian Academy had 
allocated funds for the archaeological invcstigation ofthe site. Excavations ha ve been 
perfonned until 1 890. but no noticeable in formation are available regarding thc results 
ofthesc invcstigations. Towards thc end ofthe 1 9'h century, G. Tcglas and B. Mil leker 
had also dea Il with the problems of this site. 

Between the two World Wars, despitc severa! attempts, no excavations took 
place at Bcrzovia. 

The first systcmatic archaeological excavations at Berzovia, initiated by 
Marius Moga, the director of the Museum of Banat, took place bctween 1 96 1  and 
1 962. Severa! other specialists had since perfonned excavations in the fortress: Prof. 
D. Protase ( 1 965 - 1 968), M .  Moga and F. Medeleţ ( 1 968 - 1 969), F. Medeleţ and R. 
Petrovszky (rescuc cxcavation in 1 972). The main targets had been the fortification 
system and the principia. 

In 1 998, a collective fonned by F. Medeleţ, O. Bozu and A. Flutur had 
resumed excavations. in the principia of the fortress. 
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CULTURA MATERIALĂ DE LA NORDUL DUNĂRII 
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL V-LEA D. HR. (1) 

Adrian Bejan 

A. Spaţiul nord-dunărean in timpul aşa-numitei "perioade hunice" este de 
analizat. pe de o parte, din punctul de vedere al contactului dintre huni si restul 
membrilor confederatiei hunice, dintre migratori si locuitorii daca-romani, e�ponenti 

' . . 

ai romanităţii orientale, pe de altă parte. Concomitent, este de avut in vedere faptul că 
istoria primului mileniu european (inclusiv secolul V d. Hr.) a fost o lungă perioadă 
de timp reconstituită indeosebi pe baza izvoarelor scrise antice şi mai puţin pe baza 
descoperirilor arheologice. 

Descoperirile arheologice ale perioadei "hunice" din spatiul nord dunărean 
au fost grupate, sub aspectul apartenentei etnice, in': 

a) antichităti hunice, cu trăsături nomade caracteristice; 
b) antichităti de epocă ••bunică" dar apartinând unor populatii germanice; 

, . . 

c) antichită� datorate existentei aici a populaţiei autohtone, daca-romane; 
d) antichităţi de epocă "bunică", dar a căror apartenenţă etnică este dificil 

de stabi lit; 

a) Repertoriul descoperirilor hunice 
1 . Balaci (jud. Teleorman) 
Posibil inventar de mormânt, din care făceau parte: o brătară, un pectoral 

semicircular, o bucată de sârmă. toate din aur. 
Bibliografie: Suzana Dol inescu-Ferche, in SCIV, XIX, 1 ,  1 963, p. 1 83- 1 88.  
2. Bălteni (jud. Bu::ău) 
Mormânt izolat de inhumaţie, din prima jumătate a secolului V d. Hr., din 

inventarul căruia s-a recuperat un fragment de podoabă de aur. 
Bibliografie: I. T. Dragomir, in Materiale, XVII, 1 ,  1 966, p. 1 8 1 - 1 88. 
3 .  Boşneagu (jud. Că/ăraşi) 
Două torţi de cazan din cupru, turnate, descoperite întâmplător. 
Bibl iografie: B. Mitrea, N. Anghelescu, în SCIV, XI, 1 ,  1 960, p. 1 56. 
4. Buhăeni (jud. l�i) 
Mormânt izolat de inhumaţie din prima jumătate a secolului V d. Hr. Din 

inventar s-a păstrat o diademă lucrată dintr-o tablă de bronz îmbrăcată în foiţă subţire 
de aur. 

1 
Ligia Bârzu, Contribuţia arheologiei la cunoaşterea perioadei hunice la Dunărea 

de Jos. în A UB, Seria ştiinţe sociale, Istoric, X, 20, 1 96 1 ,  p. 1 7- 1 8. 
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Bibl iografic: R. Florescu. in Dacia, N. S., IV. 1 960, p. 56 1 -576. 
5.  Celei-Sucidava (jud. Olt) 
Patru fragmente de cazan turnate din cupru. 
Bibliografie: O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti, 1 978, p.98. 
6. Conceşti (jud. Botoşani) 
Mormânt princiar hunic, descoperit întâmplător la inceputul sec. XIX, de 

inhumatie. în sicriu de lemn. cu calul depus în stânga sicriului. Inventar funerar bogat, 
constând din: piese de port. piese de harnaşament, annc. obiecte de uz personal. 

B ibl iografic:  C. Bloşin, în Cercetări istorice, V, 1 974, p. 59-80 (Cu 
bibl iografia mai veche). 

7. Desa-Ciuperceni (jud. Do/}) 
Descoperire întâmplătoare a unui cazan turnat din cupru, de tip Imnic, datat 

în prima jumătate a sec. V d. Hr. 
Bibl iografie: D. Tudor, Oltenia Romană, ed. a I I I-a, Bucureşti, 1 968, p. 

277; 1. Nestor, C. S. N icolăescu-Piopşor. in Germania, XXI, 1 ,  1 937, p. 1 78- 1 79, pl. 
39/3 a-b. 

8. Dulceanca (jud. Teleorman) 
Descoperire intâmplătoare a unui mormânt de bărbat cu craniul deformat 

artificial, din inventarul căruia s-a recuperat un fragment de diademă din aur. 
Bibliografic: VI. Dumitrescu, in Dacia, I V. S., V, 1 96 1 ,  p. 537-542. 
9. Gherăseni (jud. Buzău) 
Mormânt de inhumatie provenit din cercetări arheologice. Inventarul 

mormântu1ui este alcătuit dintr-o diademă de aur, cataramc mici de încăltăminte si o . ' 

oglindă. Datare - prima jumătate a sec. V d. Hr. 
Bibliografie: Gh. Diaconu, în SCIVA ,  XXVIII, 3, 1 977, p. 34 1 -456. 
1 O. Gherăseni-Sudiţi (jud. Buzău) 
Fragment din corpul unui cazan din bronz, turnat. 
Bibl iografie:  Erdy M ikl6s, Hun and XIONG-NU type cauldron finds 

throughout Eurasia, Budapest, 1 995, p. 7 1 .  
1 1 . Hinova (jud. Mehedinţi) 
Fragment din corpul unui cazan din cupru, turnat, păstrându-se o parte din 

buză si corp. ' 
Bibliografie: Erdy Mikl6s, op. cit. , p. 70. 
1 2. Hotărani (jud. Mehedinţi) 
Descoperire intâmplătoare a unui fragment de mâner de la un cazan de cupru 

bunic, datat in prima jumătate a sec. V d. Hr. 
Bibliografie: l .  Nestor, C. S. Nicolăescu-Plopşor, in Germania, XXI ,  1 937, 

p. 1 79, pl. 39/ 1 . 
1 3 . /oneşti (jud. Dâmboviţa) 
Descoperire întâmplătoare a unui cazan turnat din cupru, datat in prima 

jumătate a sec. V d. Hr. 
Bibliografie: R.. Harhoiu, P. Diaconu, in Dacia, N. S., XXVIII, 1 984, p. 99-1 1 6. 
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1 4. Moigrad (jud. Sălaj) 
Probabi l  inventarul funerar al unui mormânt de inhuma!ie hunic din prima 

jumătate a sec. V d. Hr. :  aplici de harnaşament, cataramă, placă de la teaca sabiei, tub 
metalic de la un mâner de bici etc. 

Bibliografic: N. Fettich, in ArchHung. XXXII, 1 953, p. 1 45- 1 47; K. Horedt, 
in Germania. LV, 1 -2, 1 977, p. 7-20; Ioana Nica-Câmpean, inActaMN, XVI, 1 979. p. 
1 67- 1 68 .  

1 5 . Nădlac (jud. Arad) 
Cană de lut cu semne magice, provenind probabil dintr-un mormânt. 
Bibl iografie: M .  Comşa, in Omagiu lui P. Constantinescu-laşi cu prilejul 

implinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1 965. p. 1 23- 1 24. 
1 6. Oltenia 
Fragment din toarta unui cazan, din cupru, în formă de ciupercă, datat in 

prima jumătate a sec. V d. Hr. 
B ibl iografie: Erdy Mikl6s, op. cit. , p. 70. 

8. Se poate constata că cele 1 6  descoperiri sunt întâmplătoare, cu excep!ia 
mormântului de la Gherăseni, provenit în cadrul cercetărilor arheologice sistematice. 
Descoperirile se pot împărţi în două grupuri distincte: 1 )  Cazane (intregi sau 
fragmentare) turnate, din bronz sau cupru �i 2) morminte de inhumaţie sau inventare 
ale acestora. 

C,azane 
Cele mai caracteristice descoperiri atribuite huni lor sunt cazanele. Turnate 

din cupru (bronz), întregi sau fragmentare, sunt răspândite pe intreg teritoriul acoperit 
de confcderaţia bunică. Din Manciuria şi până in Valea Dunării au fost descoperite 
aproximativ 1 50 de asemenea piese, de diverse dimensiuni, de la 3 cm (Minusinsk -
Rusia) până la 99 cm (Tortel - Ungaria)2• 

Pe teritoriul României s-au menţionat până in prezent opt descoperiri, toate 
in Oltenia şi Muntenia: două cazane intregi (Desa-Ciuperceni şi !oneşti) şi zece 
fragmente de cazan: Boşneagu - două toqi, Celei-Sucidava - patru fragmente, 
Gherăseni-Sudiţi - un fragment, Hinova - un fragment, Hotărani - un fragment de 
mâner, Oltenia - fragment de toartă, nouă provenind din cinci puncte de descoperire, 
al zeci lea fără localizare precisă. 

Cazanul găsit intr-unul din lacurile Dunării, la Desa-Ciuperceni3 are formă 
cilindrică, pentru prindere era prevăzut cu mânere drcptunghiulare, cu fundul rotunjit 
pe un picior scund şi evazat (Pl.  11 1 ). Corpul este decorat cu nervuri şi bastonaşe, iar 
tof!ilc şi buza cazan ului sunt prevăzute cu protuberan�e în formă de ciuperci .  Înăl�imca 

2 Erdy M iklos, A legosihb hun bronz iistok nyomaban. în "A Măsodik (Tabi ) Magyar 
Tonenclmi lskola Eloadâsai es lratai. A Zurichi Magyar Tonenclmi Edyesiilet Kiadvănya", 
Bu�apest-Ziirich, 1 994, p. 77. 

- D. Tudor, Oltenia Romană, ed. a I I I-a, Bucureşti, 1 968, p. 277. 
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piesei este de 54. 1 cm, iar diametru! gurii de 29,6 cm. Datat In prima jumătate a 
secolului al V-lea, prezen\a sa a fost pusă in legătură cu marile campanii hunice din 
anii 442 si 447�. Cel de-al doilea cazan intreg a fost descoperit in anul 1 923 la 40 km 
N-V de Bucurcşti. 1a loneştis. De formă cil indrică, are fundul rotunjit  ce se sprij ină pe 
un picior scurt şi evazat (Pl .  112). Înăl�imea totală a recipientului este de 7 1 ,4 cm, din 
care piciorul are 1 3  cm. Diametru! gurii este de 37,6 cm. Cazanul are două mânere 
dreptunghiulare de 1 2,4 cm înălţime şi 1 9  cm lă\ime. Atât mânere le cât şi buza cazanului 
sunt prevăzute cu protuberan�e în fonnă de ciuperci .  Corpul este decorat cu nervuri 
orizontale şi verticale, ultimele impărţindu-1 in patru câmpuri. Piesa a fost realizată 
din bronz de proastă calitate sau cupru puternic degradat6• 

La Celei-Sucidava au fost descoperite patru fragmente de cazan hunic (Pl. 
IVI ), puse in legătură cu prezenţa mercenari lor huni în cuprinsul fortifica�iei romano
bizantine7. Trei dintre aceste fragmente au fost găsite in stratul de incendiere din sec. 
V, iar la patrulea lângă un tezaur monetar ce cuprinde monede de la Constantin cel 
Mare până la Teodosius 118 •  

În  Oltenia, la Hinova s-a descoperit un fragment de buză şi de corp de cazan 
hunic. Se pare că fortificatia romană de aici a fost distrusă definitiv de atacul hunilor 
conduşi de U ldes (409 d. Hr.)9• Tot din Oltenia, dintr-un loc necunoscut s-a găsit un 
fragment de toartă (ciupercă) cu o inăltime de 8,4 cm. Iar la Hotărani s-a descoperit 
un fragment de mâner dreptunghiular, omamentat cu protuberante în formă de ciuperci. 
Înăltimea mânerului este de 1 6,2 cm, iar lătimea de 1 9,7 cm10• . , 

Un fragment din corpul unui cazan a fost descoperit la Gherăseni-Sudi!i. Iar 
la Boşneagu, tot în Muntenia. s-au descoperit două mânere dreptunghiulare ce au 
aparţinut unui cazan. Primul mâner (Pl.  l/3a) mai păstrează o parte din pere!ii cazanului 
şi arc înălţimea de 1 5  cm şi lă!imea de 1 3  cm. Al doilea) mâner (Pl. l/3b) are înăltimea 
de 1 8  cm si lătimea de 1 2,7 cm 1 1 •  

, , 

Există ipoteza că piesele de la Boşneagu au fost îngropate intentionat la 
mare adâncime, pentru a fi ferite de obiecte profane1�. Adâncimea mare de îngropare 
se confirmă şi in cazul altor descoperiri de acest tip (!oneşti - 6 metri adâncime), de 

4 
Bucur Mitrea, Beitriige zum studiwn der hunnischen altertiimer zwei neue hunnische 

kes.�·elggriJTee aus dem sudlichen Muntenien, in Dacia, V. 1 96 1 . p. 555.  

· R. Harhoiu, P. Diaconescu, Hunnische kessel aus Muntenien, în Dacia, XXVIII, 
1 984, p. 99- 1 1 6. � 

7 Ibidem, p. 1 06. 
O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti. 1987, p. 98. 8 Ligia Bârzu, op. cit . . p. 1 8. 9 M. Davidescu, Drobeta În secolele 1-VII e. n. , Craiova, 1 980, p. 203. 10 L Nestor, C. Nicolăescu-Plopsor, in Gennania, XXI, 1 .  1 937, p. 1 79, pl. 39/ 1 .  

1 1 • ' 
Bucur M1trea, N. Anghelescu, Fragmente de cazane hunice descoperite în sud-

estul Munteniei, în SCIV. XI, 1 960. 1 ,  p. 1 56. 
1 2 R. Harhoiu, P. Diaconescu. op. cit. , p. 1 09. 
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asemenea îngroparea în apropierea unei surse de apă sau chiar în apă: Boşneagu la 
2oo m de balta Mostişt ei: la Desa - în tr-unul din lacurile Dunării : la Hotărani în 
nămolul Bălţii Mari; la !on eşti - în z ona de divagaţie a Argeşului . punct numit 
balastiera /oneşti. 

Cel e două cazane întregi fac part e din două variante diferite ale aceluiasi 
tipu. Cel de la !on eşti ar e analogii cu cazanul de la Sesta c �i Kaprosvolgy. cel de la 
Desa îşi găseşte analogii în exemplarele de la Vărpalote şi Tortel. 

· 

Local izarea d escoperirilor indică faptul că ele se concentre ază în Oltenia si 
Muntenia.  zone aflate sub control hunic. Cazanel e de bronz sunt legate direct de 
practici le magic e ale pr eoţilor, "şamanilor" huni . 

• Wormillle 
M onnintele hunice descoperite, având, unele, un inventar foarte bogat şi 

divers, indică un important cult al mortilor (strămoşilor) . Cel m ai nordic punct din 
Câmpia M unteană unde s -au d escoperit obiecte hunice este la Balaci (Teleorman). 
Cele trei obiecte de podoabă au făcut, probabil, parte din inventarul unui mormânt: 
brătara masivă din aur are forma ovală, cu sectiunea rotundă (Pl. 1112c), capetele 
ing;oşatc şi apropiate. Suprafaţa sa prezintă pe al�curi urme ale faţetării neglijente 14: 
pectoral semicircular (Pl . 1112a-b) din tablă de aur, mai lat la mij loc şi îngroşat la 
capete. Ac estea au colturi le rotunjite si câte două perforatii circulare, prin care au fost ' ' , 
trecute sârme sau ver igi de l ant, cu c are piesa se at asa de îmbrăcăminte. Nu este ' ' 
decorat. Pe partea interioară păstre ază urmele materialului cu care a fost căptuşit sau 
pe care a fost placat. Prin cele două găuri ale unuia din capetele pectoralului (Pl. III 
2d) a fost trecută o bucată de sârmă. F ragmentul de sârmă din aur păstrat este rotund 
in s ecţiune şi ar c o formă pentagonală cu colţurile rotunj it e ' � .  

Un grup aparte de morminte îl constituie cele care conţin in inventar una 
sau mai multe piese specific hunice - diademele din foiţă de aur, prinse de obicei pe 
o bucată de piele (cusute). Pe teritoriul României, astfel de obiecte se găsesc in patru 
morminte: la B uhăeni (jud. I aşi), Bălteni şi Gherăseni (jud. Buzău) şi Dulceanca (jud. 
Teleorman). La Gherăseni şi Dulceanca scheletele celor înmormântaţi prezentau 
caractere mongoidale, craniul de la Dulceanca având şi o deformare artificială16• 

Acest tip de diademe a cunoscut o evoluţie îndelungată, pătrunzând la vest 
de Nipru abia după anul 400 d. Hr. (J. Wemer)17• 

" 
· Ibidem, p .  1 0  1 .  1�  

S. Dolinescu-Ferche, Podoabe de aur descoperite la Balaci. în SCIV. XIV, 1 963. 1 ,  

p. 1 83-188 .  1 5  
Ibidem, p.  1 86. '" 
D.  Nico1ăcscu-Piopşor, Anthropologische befunde iiber die ske/ettreste aiL� dem 

hwwengrab von Dulceanca, în Dacia, N. S., V. 1 96 1 ,  p. 543-548. 
cf. VI. Dumitrescu. O nouă mărturie a prezenţei huni lor in Muntenia: fragmentul 

de diademă de aur de la Dulcea nea, in SCIVA ,  XII, 1 ,  1 96 1 ,  p. 60. 

1 05 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Adrian Bejan 

Diadema de la Buhăeni a fost lucrată dintr-o tablă de bronz îmbrăcată intr
o foaie subtire de aur. Este ruptă în două fragmente (Pl. 1 1 112) late de 4,2 cm, cu 0 
lungime totitlă de 27,7 cm. Marginea superioară şi capătul din stânga al diademei sunt 
prevăzute cu două şiruri de puncte paralele au repousse, ce încadrează un rând de 
"pasti le" realizate in aceeaşi tehnică. Marginea inferioară prezintă două şiruri paralele 
de puncte au repousse. În interior se găsesc trei rânduri paralele longitudinale de 
celule de formă pol igonală. În fiecare celulă se găse_şte câte o piatră de granat de 
culoare roşie-rubinie, transparentă şi bine şlefuită 1 K. In  ceea ce priveşte tehnica de 
prelucrare, diadema de la Buhăeni apartine unei variante a stilului cloisomu?, larg 
răspândită în primele secole ale perioadei migraţiilor, prezentând analogii cu diadema 
descoperită la Dulceanca şi cu o foaie trapezoidală de aur dublată cu o placă de cupru, 
din monnântul de la Concesti . Analogii tehnico-tipologice se găsesc si în inventarul 
monnântului de incineratie bunic de la Szeged-Nagyszeks6s (Ungaria),' cu patru aplice 
din foaie de aur, precu� si cu un fragment de foaie de aur de la Pecs-Uszog, cu 
diademele de la Csoma, Hfickricht (Silezia de Sus), Tiligul şi Kerci, cu aplicele de aur 
de la Jakuszowice (Polonia - lângă Cracovia) şi Novogrigorievka (pe N iprul inferior)l9• 

O diademă aurită a fost descoperită si la Gherăseni .  Mormântul de inhumatie , ' 
din care provine face parte din grupul de morminte datate in perioada 420-450 d. Hr. 
aflat în perimetrul unei aşezări de sec. IV d. Hr. Inventarul monnântului era alcătuit 
dintr-o diademă de aur decorată în stil policrom, catarame mici de încălţăminte din 
bronz si o oglindă cu verigă centrală20• 

' Fragmentul de diademă de aur de la Dulceanca (Pl. 11111  ), înalt de 3,2 cm si 
lat de 2 cm, are pe o latură două şiruri orizontale de puncte executate in tehnica du 
repousse. Interiorul este împărtit în patru lini i  verticale si patru orizontale de celule 
încastrate în tehnica cloisonne, �u 1 6  pietre semipreţioas� de culoare roşie-portocalie 
(almandine), de diferite fonne21 •  

Podoaba fragmentară descoperită în  monnântul de l a  Bălteni (Pl. III/3), 
păstrată cu dimensiuni între 2,5 şi 2,8 cm, lucrată din foaie de aur, prezintă pe avers 
cinci alveole (sau celule), patru de forma unor triunghiuri echilaterale plasate în colturile 
obiectului, iar a cincea, de formă circulară, plasată în centru. În fiecare alveolă s� afla 
câte o piatră semipreţioasă (almandină) cu culoare roşie-vişinie. Două din pietrele 
triunghiulare s-au pierdut. Perimetrul fiecărei alveole este omat cu câte un şir de 
granule. Spaţiul dintre alveole este omamentat cu triunghiuri echilaterale de granule. 
Reversul piesei este decorat cu patru alveole de formă ovală, cu un capăt ascutit 
îndreptat spre interior. În centru se găseşte o celulă circulară simi lară celei de pe 

18 
A. Florescu, O descoperire din perioada corespunzătoare invaziei hunilor în nordul 

Moldovei, în Omagiu lui P Constantinescu-IUfi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 
1 965, p. 1 28. )9 

Ibidem, p. 1 29- 1 3 1 .  20 
Gh. Diaconu, Aşezarea şi necropola de la Gherăseni-Buzău (Noi dovezi despre 

perffstenţa po�ulaţiei autohtone la Dunărea de Jos), in SCIVA, XXVIII ,  3. 1 977, p. 450. 

VI. Dum1trescu, op. cit. , p. 57.  
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avers22. Se presupune că in alveolă se găseau bobiţe de chihl imbar. dar ele au fost 
dislocate, dis părând. Analogia o oferă pandantivul dublu de tâmplă descoperit la Vama 
(Bulgaria). 

J. Wemcr include tipul de podoabă căruia îi apartine descoperirea de la 
Băltcn i  in categoria pandantivelor compuse de tâmplă sau a Podoabelor de căciuli�ă. 
prevăzute cu clopo�ei mici, piramidali, de aur, numite Haubenzier. 

De la Moigrad (jud. Sălaj )23 din Transilvania provin piese aparţinând 
inventarului funerar al unui mormânt de călăreţ bun: o placă de la teaca sabiei, 
împodobită cu almandinc, o mărgea poliedrică folosită ca pandantiv magic de spadă, 
un inel de la mânerul spadei, o cataramă ornamentată în stil policrom, un tub canelat 
de la un mâner de bici. o ramă de la o sea din lemn, aplici de hamasament, unele în 
formă de vultur. Contine elemente sar{-.anice (simbolul "arborelui �ortii", măsti si 
reprezentări animalie�e). Mormântui a fost interpretat ca fiind al unui căiăreţ bun di'n 
prima jumătate a sec. V d. Hr., aflat în drum spre Câmpia Tisei, unde se afla centrul 
puterii lui Attila. 

O descoperire mai modestă, provenind probabil tot dintr-un mormânt, este 
cana de lut descoperită in Câmpia Mureşului, la Nădlac Uud. Arad)24• Are formă 
bitronconică cu gât foarte scurt, gură strâmtă si buza putin răsfrântă în exterior. Vasul 
este lucrat la roată rapidă, dintr-o pastă de ctiloare gălbuie-cărămizie, cu pete brune 
negricioase. Este decorat prin lustruire pe gât si pe jumătatea superioară a corpului. 
Înainte de ardere, pe suprafaţa vasului au fost incizate două semne: unul în forma 
literei "V", cu capetele arcuite spre exterior şi având pe partea inferioară mai multe 
linioare perpendiculare şi al doilea, de forma unei cruci cu braţe aproape egale, având 
capătul superior al braţului vertical şi capătul din dreapta al celui orizontal incovoiate 
spre dreapta şi înconjurate cu linioare dispuse in formă de raze (Pl .  1 1 1/4). Analogii 
pentru semne se găsesc tot pe o cană bunică, descoperită in castrul roman de la 
Leanyfalu (Ungaria). Prin tehnica de execuţie şi formă, vasul aparţine tipologiei 
ceramice provinciale romane. Atribuirea sa popula�ei noroade se datorează decorului 
- lustruirea suprafetei vasului, tehnica de executie a semnelor, caracterul lor magic. 

Cea mai i�portantă descoperire hu�ică din spaţiul de referinţă este 
mormântul princiar de la Concesti Gud. Botosani). Mormânt de inhumatie, in sicriu 
de lemn, având în stânga calul. Prin inventar ;e datează in primele decenii ale sec. V 
d. Hr. 25 Mormântul a fost descoperit întâmplător la începutul sec. XIX, probabil într
un turnul aflat pe malul râului Podriga. Inventarul funerar, foarte bogat, constă in : 

" 

- I. T. Dragomir, Descoperiri hunice la Bălteni În nord-estul Câmpiei Române, in 
SC�I[A, XVI I , 1 .  1 966, p. 1 83 .  

-· 1 .  Nica-Câmpeanu, Riturilejimerare În Transilvania la sfârşitul secolului al /Il-lea 
e. n2până in secolul al V-lea e. n. , în AMN, XVI, 1 979, p. 1 67- 1 68.  

M .  Comşa, O cană cu semne magice-religioase din epoca hunică descoperită la 
Nădlac, în Omagiu lui P Constalllinescu-l�i cu prilejul Împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 
1965. p. 1 23- 1 24. ,, 

-· R. Harhoiu, Semnificaţia tezaurelor din secolul al V-lea de pe teritoriul României, 
in SCIVA, XLIII,  4, 1 992, p. 425-43 1 (cu bibliografia mai veche). 
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piese de port - colon cu ochi şi cârlig de prindere executat din trei sânne 
de aur împletite: fragmente de plăci din aur ornamentale în stil policrom de la piese de 
îmbrăcăminte; coif de gardă din fier, acoperit cu tablă de argint. frunzulite trilobate 
din foaie de aur, foiţe de aur ornamentale in tehnica au repon55e: 

anue - aplică in formă de vultur, ornamentată in stil pol icrom. provenind 
de la teaca spadei :  

obiecte de zc personal - piese de argint de la  un scăuncl, tavă mare de 
argint lucrată au repousse, situlă de argint (Pl. IV /2) cu fund plat ambele omamentate 
suplimentar prin gravare şi cizelarc, amforă de argint bogat dccorată (Pl .  I V  / 1 )  şi o a 
doua de la care s-a păstrat doar gâtui. 

Amfora a fost ornamentată în tehnica au repousse pe trei registre, 
distingându-se scene de vânătoare, elemente mitologice, ornamente tlorale şi vegetale. 
Situla de argint este ornamentată cu scene mitologice şi încadrată cu motive vegetale. 
Platoul (tava) este ornat în centru cu o rozetă formată din elemente tlorale şi geometrice, 
încadrate de un chenar cu scene de vânătoare si medalioane cu capete de tineri. 

Piesele pot fi atribuite atelierelor �rd pontice şi au fost răspândite pe o 
vastă arie, din Crimeea până in centrul Europei26• 

C. Cazanele de bronz sunt obiecte caracteristice hunilor, uti l izate în cadrul 
practicilor magice, fapt ce explică numărul lor mare şi răspândirea pe o arie întinsă, 
din Asia şi Europa. Ele serveau la ritualurile de sacrificiu sau la prepararea unor fierturi 
cu scopuri magice şi sunt legate direct de credin�ele şi practicile religioase ale hunilor. 

Deşi rel igia lor este putin cunoscută, se pare că hunii erau politeişti17• in fruntea 
pantheonului situâodu-se un zeu suprem, zeul cerului (Tăngri), zeitate universală a 
călăreplor nomazi. Aceştia, petrecându-şi majoritatea existenţei în natură, adorau 
elemente ale naturii (soarele şi luna). alte fenomene naturale, calul (animalul cerulu i), 

cerbul (animalul soarelui)18, şi in condiţii le in care vânatul ocupa un loc important in 
asigurarea mijloacelor de subzisten\fl, practicau ritualuri le de vânătoare. 

O poziţie aparte a ocupat cultul strămoşilor. fiecare trib avându-şi propriul 
animal-totem, mitul descendenţei dintr-o lupoaică sau lup fiind foarte răspândit29• 

Şamanul a fost intermediar între om (individ) şi divinitate, având un rol 
esenţial in.cadrul comunităţi i. Acesta stăpâneşte tehnica extazului, comunică cu morţii, 
cu demonii şi cu spiritele naturii şi este totodată magician şi vindecător-3°. 

Practica şamanismului presupune un inventar specific magiei : obiecte 

26 
R. Teodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-/400), Bucureşti, 1 976, 

p. 69-70. '7 - J. Kiszcly, A magvarsag ăstărtenete, I,  Budapesta, 1 996, p. 1 55 .  28 
M. Eliade, De la Zalmoxis la Gengis-Han, Bucuresti, 1 980, p. 1 42. � . 

- Ibidem, p. 30. 30 
ldem, Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului, Humanitas, Bucureşti, 1 997, 

p. 2 1 .  
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(cazane de sacrificiu). instrument muzical specific (toba), costum ritual (de pasăre). 
sugcrând facultatea şamanului de a lua înfăţişarea unor animale sau păsări . 

in Rusia, în regiunea Miniusinsk. pe o stâncă de la Kizi l-Kaya' 1  se află o 
scenă de sacrificiu cu o lungime de 2.52 m . Apar mai multe cazane de sacri ficiu, iar 
dintre personaje două sunt şamani, având ca atribute veşmântul lung, tichia pc cap şi 
sase degete la mâna stângă. În aceeaşi zonă, la Podkamen32, de asemenea sunt 
�eprezentiiri de şamani. Iar petroglifele de pc muntele Argoa. la 8 km de Podkamen, în 
mijlocul unei scene de vânătoare apar cinci şamani. purtând aceeaşi costumape. Hainele 
tără mâneci, redate in intregime, se termină cu o trenă lungă, în timp ce două personaje 
par a purta măşti de pasăre cu c iocuri pronun�ate. Costumele folosite in ritualurile 
samanice reprezentau deci păsări, coada păsării ti ind redată de trena care atârna pe 
pământ. Costumul in formă de pasăre il ajuta pe şaman să zboare în văzduh sau spre 
celălalt tărâm. 

Cazanele de mici dimensiuni erau util izate la arderea semintelor de cânepă, 
pentru a rezulta fumul provocator de extaz33• Într-un mormânt de ş�man hun de la 
Pazyryk (Rusia) a fost descoperit un mic cazan umplut cu pietre şi semin�e de cânepă 
carbonizate, alături de un suport cu şase picioare, prevăzut cu o bucată de piele folosită 
la inhalare. Mânerelc speciale ale cazanelor erau astfel plasate încât să facă posibilă 
prinderea lor chiar şi când cazanele erau fierbinţi, pentru a putea inhala fumul. 

Romanii au manifestat o anumită tolerantă privind practicile samanice ale 
mercenarilor huni . in luptele purtate cu goţii în an�l 439, Litorius, care 

'
era magister 

militum al Galliei,  a organizat sărbători "păgâne", pentru a-i menţine pe mercenarii 
huni prezenti în armata sa34• Iordanes in formează si el asupra faptului că Attila a cerut 
prco�ilor h_w;i să ghicească, in ajunul luptei, soarta bătăliei de la Câmpii le Catalaunice35• 

In viata spirituală a călăretilor nomazi, cultul mortilor ocupa un loc important, 
fapt relevat şi d� bogatele inventar� ale mormintelor. Dea;upra mormântului se ridica 
un tumul. La cei bogaţi se obi�nuia uciderea văduvelor şi a celor apropiaţi, care erau 
înmormântati alături de mort. Inmormântarea lui Attila este revelatoare în acest sens, 
lordanes de�criind în amănuntime ceremonia nomadă străveche. , 

Contactele cu populaţiile creştine şi activitatea de misionarism în rândul 
populaţiei bune a dus la creştinarea acestora, un rol important revenindu-i lui Teotim, 
episcop de Tomis36, la stărşitul sec. IV d. Hr. (392). 

J l  • 

M. Erdy, Hun and XIONG-NU type cauldronfinds througlwut Eurasia, Budapest, 
1 99,Ş . p. 28-29. 

'
· Ibidem, p. 30. )) 
Ibidem. p. 25. H 

- 1. Kovacevic, Esquisse d 'une etude sur les rapports entre la population de I 'Empire 
et les "barbares " aux JV•-VI' siccles, in Problemi Seobe Naroda u Karpatskoi Kotlini, 
Novi Sad, 1 978. p. 22. ) 1  

- lordanes, Getica, apud G. Popa Liseanu, Izvoarele istoriei românilor. XIV, Bucure�ti, 
1 939, p. 1 27. '6 

- M .  Păcurariu. istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 1 980, p. 58. 
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Descoperirea unor fragmente de cazane hunice în mediul roman (Celei
Sucidava, Hinova) poate fi legată de prezen\a aici a unor mercenari huni, care util izau 
pract ic i  rel igioase străbune.  Iar mormintele  de la Du lccanca şi Moigrad, 
particularizându-sc, unul prin capul deformat al defunctului,  al doilea cu elemente de 
magie în inventar, s-ar putea lega de prezenţa unor şamani in spa�iul nord-dunărean. 

Monnântul de la Conceşti. prin bogăţia sa, ar sugera - după unii cercetători 
- existenta unui centru de stăpânire ··barbară" (bunică) in Moldova'7• 

Dar numai analiza stiintifică a tuturor materialelor arheologice şi coroborarea 
lor cu informatiile documentare (izvoarele scrise) vor permite mai buna cunoastere a 
istoriei spatiul�i nord-dunărean Ia stărsitul sec. IV - prima jumătate a sec. V d: Hr. ' ' 

THE MATERIAL CULTURE OF THE NORTH DANUBIAN AREA 
IN THE FIRST HALF OF THE STH CENTURY AD (1) 

Summary 

The archaeological findings ofthe period known as "Hunnish" (first half of 
the 5'h Century AD) at the North ofthe Danube, can be grouped according to ethnical 
affill iations into: 

a) Hunnish antiquities with special vagrant features; 
b) antiquit ies from the Hunnish pcriod but attributed to Germanie 

populations; 
c) discoveries attributed to autochtonous populations; 
d) discoveries belonging to the Hunnish period that present difficulties in 

establishing the ethnical affill iation. 
Within the Hunnish antiquity context the most special findings are the two 

bronze coppers. These coppers have been found at North of the Danube (at Desa
Ciuperceni-Dolj County and loneşti-Dâmbovita County), and other six findings of 
ten fragments of coppers at: Boşneagu (Călăraşi), two fragmcnts at Celei-Sucidava 
(Olt County) - faur fragments, Gherăseni-Suditi (Buzău County), Hinova (Mehedinti ' , 
County), Hotărani (Mehedinti County) and Oltenia (without a discovery site). 

Another aspect characteristic ofthe Hunnish population present in the space 
mentioned previously is the existence of burial tombs with funerary inventory 
containing golden jewellries: Balaci (Teleorman County), Bălteni (Buzău County), 
Dulceanca (Teleorman County), Gherăseni (Buzău County) and Moigrad (Sălaj 
County). The earthen pot decorated with magica) signs found at Nădlac (Arad County) 
seems to belong to inventory of a burial tomb. The "princely" tomb from Concesti 
(Botoşani County) has a rich funerary inventory: weapons, hamess pieces, other priv�te 
use objects and jewells. 

From the study of archaeologycal findings compared with documentary 
in formation we can establish a correct view over the space situated at the North ofthe 
Danube in the first half ofthe 5th Century AD. 

17 
. R. Harhoiu, in SCIVA, XLIII, 4. 1 992, p. 200. 
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PL 1, Fig. J. Cazanul hunic de la Desa, după Encic/opedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a Romaniei. li. 
fig. l i ,  p. 50; Fig. 1. Cazanul hunic de la !oneşti, după Radu Harboiu, Petre Diaconescu, llunnischer 
Kesse/ aus Muntenien. în DACLA, 28, 1 984, fig. 8 a; Fig. 3. Două mânere de cazan hunic descoperite la 
Boşneagu, după B. Mit rea, N. Anghel eseu, Fragmente de caztln hunic descoperite in sud-estul Munteniei, 
in SCIV, XI, 1 960, 1 ,  fig. 1 .  
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PL /1. Fig. 1. Fragmente de cazan bunic de la Sucidava-Celei, după O. Tudor. Oltenia romană, Bucureşti, 
1 95 , fig. 9 1 ;  Fig. 1. Obiecte hunice din aur de la Balaci (jud. Tele nnan). după Suzana Dolineanu
Ferche. Podoabe de aur descoperite la Balaci. in SC/V, 1 4, 1 963. 1 .  fig. 1 .  
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Pl. J/1. Fig. 1. Fragment de diad mă de la Dulceanca, după Vladimir Dumitrcscu. O nouă mărturie a 
prezenţei lrunilor În Mu11tenia: fragmentul de diademă de aur de fa Dulceanca. in IVA X 1 1, 1 96 1 ,  1 ,  
fig. 1 ;  Fi o. 2. Diadema de aur de la Buhăeni, după Adrian Florescu, Diadema de aur din epoca migraţiilor 
descoperită la Buhăeni, în DA IA 5, 1 96 1 ,  fig. 2: Fig. 3. Fragment de podoabă din aur de la Bălteni; a 
- avers; b - revers, după Ion T. Dragomir, Descoperiri hunice la Băl1eni în nord-estul Câmpiei Române. 
in SCIVA 1 7, 1 966, 1 ,  fig. 1 ;  Fig. 4. Cana din lut de la ădlac (jud. Arad) după Maria Com.a. O cană 
cu semne magice-religioa e din epoca /tunică descoperi fă la Nădlac, în Omagiu lui P. Consraminescu
IGJi cu prilejul implinirii a O de ani, B ucureşti, 1 965, fig. 1 .  
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Pl. IV. Fig. /. m fora de la Conceş1i după Răzvan Theodore cu. Un mileniu de artă la Dunărea de Jos 
(400- 1400). Bucureş1i. 1 976. fig. 57 p. 6 ; Fig. 1. Si !Ula de la Concc . li , după RăZ\·an Theodore cu. Un 
mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), Bucurcş1i.  1 9  6, fig. 6 . p. 70. 
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA UNOR AŞEZĂRI FORTI FICATE 
DIN BANAT (SEC. IX - XIV) 

Petru lambor 

Cercetarea a�ezărilor fortificate sau a aşezări lor cu fortificaţii sau din preajma 
unor fortifica�i i ,  din perioada fcudalismului timpuriu, constituie obiective de o 
importan�ă majoră pentru cunoaşterea procesului evolutiv al societătii vechi româneşti 
din momentul constituirii formaţiunilor politice cu caracter statal. Aparitia acestor 
obiective nu este un fenomen izolat şi întâmplător, ci un proces aproape general şi 
simultan european, marcând progresul social-economic şi politic al uniunilor de obşti 
spre o nouă etapă istorică, fortificaţiile fi ind principalele atribute ale conducătorilor 
politici, dar şi generatoare, în cele mai multe cazuri, a aşezărilor cu caracter urban 
incipient, a oraşelor medievale în devenire. 

Aceste aşezări cuprind în general incinte mari, înconjurate cu valuri de 
pământ şi lemn şi cu şanturi. aşezate pe terase sau pe boturi de deal cu pante abrupte 
(in Transilvania. la fel ca în Moravia. Cehia, Polonia, Moldova, Ucraina, Rusia etc.). 
În părţile  sud-vestice ale teritoriului românesc. pe linia Dunării, la fel ca şi în sudul 
fluviului, au fost preluate unele fortificaţii romane sau romana-bizantine din piatră şi 
cărămidă şi reamenajate în epoca medieval-timpurie {Orşova, Horam, Keve, Cenad, 
Alba-Iulia), iar în alte cazuri au fost construite altele din pământ sau lemn. mai ales în 
zona de câmpie şi la contactul acesteia cu dealurile vestice, de formă rectangulară, 
după planurile celor antice (Timişoara, Arad, Pâncota, Zarand, Biharea, Sătmar. 
Medieşul Aurit). 

Atât descoperirile arheologice întâmplătoare, precum şi cercetările mai 
restrânse la unele sau mai elaborate la altele, încep să confirme puţinele şi uneori 
controversatele ştiri scrise referitoare la aşezări le fortificate de la inceputurile evului 
mediu. În acest sens, încercăm să urmărim evolutia câtorva asezări fortificate din sud-, . 

vestul spaţiului istoric românesc. 
Existenţa şi funcţionarea aşezării fortificate de la Or�ova la inceputul 

veacului al X-lea. atunci când este mentionată în Cronica notarolui anonim al regelui 
, 

Bela ca făcând parte din sistemul defensiv al formaţiunii politice condusă de principele 
Glad, este confirmată de descoperirile arheologice fortuite de pe vatra oraşului modem 
�i mai ales de cercetările de amploare întreprinse intre 1 966- 1 969 cu ocazia construirii 
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hidrocentralei de la Porţile de Fier 1' . Săpăturile sistematice întreprinse in multe puncte 
ale ora�ului au pus in evidenţă suprapuneri şi intrepătrunderi de niveluri de locuire 

care se eşalonează pc o durată ce depăşeşte un mileniu, începând din epoca romană �i 
până in evul mediu. Din păcate rezultatele cercetărilor n-au fost publicate decât 

sporadic. 
Obiectivul cel mai important dintre multele unnc de cultură materială din 

perioada postaureliană il reprezintă fortifica�ia antică Zernes-Diema, de fom1ă pătrată 
(quadriburgiwn) cu laturile de 35  x 35 m. ale cărei colţuri sunt orientate către cele 
patru puncte cardinale şi se prelungesc in afară cu câte un turn pătrat cu laturile de 9 
x 9 m. Zidurile de incintă, groase de 2 , 1  O m, erau construite din rânduri alternative 
din piatră şi cărămidă. Poarta se afla pe latura de sud. Fortăreaţa. situată in apropierea 
vărsării Cernei in Dunăre, prin forma sa, este caracteristică perioadei domniei lui 
Constantin I cel Ma.re şi a colegilor săi de la inceputul sec. al IV-lea. S-a constatat că 
a fost ridicată peste ru inele unor clădiri romane mai vechi din municipiul Diema. 
Materialul arheologic şi in primul rând monedele descoperite datează o primă etapă 
de funcţionare până in prima j umătate .a sec. al V-lea, când cetatea se pare că a fost 
avariată cu prilejul invaziei hunilor de sub conducerea lui Atti la (434-453)2 . 

Ulterior, în epoca lui Justinian, cunoscut prin activitatea sa edi litară şi prin 
politica de menţinere a fortificaţii lor precedente pe care le-a refăcut, s-a constatat şi in 
cazul Orşovei o intervenţie constructivă. Pe latura de est s-a construit un zid care a 
anulat funcţional ităţi le  celor două turnuri de colţ ( probabil distruse anterior), 
inglobându-le in incinta mărită. Aproape toate fortificaţiile mai vechi de pe malul 
sudic al Dunării au fost refăcute in perioada domniei lui Justinian3 . Dealtfel, in interiorul 
cetăţii au fost descoperite urme de cultură materială din veacurile al VI-lea şi al VII
lea. 

O locuinţă cu pereţi de lut a fost lipită de faţa exterioară a zidului de nord
est al cetătii atunci când aceasta era scoasă din functiune probabil in sec. al VI I-lea si 

' ' ' 

nu mai înainte, deoarece Procopius din Cezareea în lucrarea sa De aedificiis scrisă in 
ani i  553-555 menţionează cetatea de la Orşova: "După Novae urmeazăfortăreţele 

1 În legătură cu localizarea acelui castrum Vrscia s-a emis ipoteza că ar fi putut fi la 
Vârset (M. Bizerea, FI.  B izerea, in St!B, 1 978, p. 4-6). Aşezarea se plasează la contluenţa 
câmpiei cu dealurile vestice, pe un vechi si important drum ce lega unul dintre vadurile 
Dunării prin câmpia vestică bănăţeană cu Pannonia. În a doua jumătate a sec. al XII I-lea 
s-a ridicat aici o fortăreaţă regală din piatră, Erdusomlow, iar in târgui de la poalele 
acesteia, există încă din 1 227 o mănăstire dominicană, având menirea de a converti 
populatia ortodoxă din zonă (Gyorffy Gy., Az Arpâd-kori Magyarors=tig Torteneti 

foldraj;a, I I I ,  Budapest, 1 987, p. 493-494; D. Teicu, "Banatul molllan in evul mediu, 
' 

Timişoara, 1 998, p. 200, 392-393). 
� L. Mărghitan, Banatul in lumina arheologiei, III, Timişoara, 1 985, p. 93-99. 
3 Doina Benea. Dacia sud-vestică in secolele 111-/V, Timişoara, 1 996, p. 274-275. 
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Canraha::a. Smomes. Campses, Tanata. Zemes şi Ducepraru··� . După sec. al VI I-lea 
asezarea a intrat intr-o perioadă de stagnare şi ruralizare, proces general in aceste 
p�i dunărene. cauzat de scăderea influenţei imperiului şi de cuceriri le avare. Aşezarea 
n-a dispărut. dar forti ficaţia n-a mai avut un rol strategic şi numele ei. aşa cum s-a 
întâmplat şi in alte cazuri. a fost uitat. Peste mai bine de un veac s-a refăcut fortificaţia 
pe temel iile antice cu patru turnuri de colţ de către puterea politică r�mâno-slavă 
ridicată in aceste părţi sub ducele Glad sau sub un antecesor al acestuia. In orice caz. 
cetatea a stat in picioare in tot evul mediu şi ea a fost văzută şi desenată de către L.F. 
Marsigli la sfărşitul veacului al XVII-lea� . În lucrarea Danubius Pannonica Mysiens, 
Marsigli publică o hartă pc care sunt trecute vestigiile romane de la Pcscabara, 
Merekobi la, Severin, Orşova, care apare în dreapta Cernei, fiind indicată ca un 
patrulater cu colţuri dotate cu turnuri . Pe harta lui Fr. J. Ruhendorf din 1 788, foarte 
amănunţită, se vede pe malul drept a l  Cernei, la vărsarea acesteia in Dunăre 
Altorschowa6 • Cercetări le arheologice din 1 967 au surprins resturile acestei cetăţi 
care a functionat, cu mai multe faze de reparatii si refaceri, din epoca romană târzie ' ' ' 
până in veacul al XVII I-lea. Continuitatea de locuire pe aceeaşi vatră, începând din 
antichi tate până in evul mediu târziu, deşi documentele sunt sumare iar rezultatele 
cercetărilor arheologice se lasă aşteptate spre publicare, se poate urmări chiar şi numai 
pe baza datelor referitoare le evoluţia ceramicii între secolele al I V-lea şi al XI I I-lea 
de la Orşova7 • 

O primă categorie de ceramică foarte unitară, continuând formele şi tehnica 
romană este cea din secolele al IV-lea - al VI-lea descoperită în cantitate mare în toate 
sondajele întreprinse pe vatra oraşului. Pentru secolele al Vll-lea şi al VII I-lea, deşi 
aşezarea a decăzut şi s-a ruralizat, ceramica nu lipseşte, ea este mai puţină şi. deşi 
unele vase continuă intr-o oarecare măsură vechea traditie, există si vase lucrate cu ' . 
mâna de influenta slavă, predominând oalele fără torti cu buza scurtă si tesită răsfrântă ' ' , , 
in afară, cu marginea teşită şi rotunjită. Pasta din care sunt confecţionate vasele conţine 
degresant din nisip şi pietricele, culoarea acestora fiind in majoritatea cazurilor cenuşie 
Închisă. 

Cel mai numeros material ceramic se datează între secolele al Vll l-lea si al ' 
X-lea. Sunt caracteristice vasele fără torţi de dimensiuni mijlocii in mai multe variante. 
Profilul este zvelt, cu gât bine conturat, cu buza uşor arcuită, îngroşată spre exterior. 
Pasta conţine degresant din nisip şi pietricele, vasele fiind arse inoxidant, predominând 
culoarea negricioasă sau cenuşiu-negricioasă. Sunt ornamentale prin incizii de linii 
orizontale, benzi de linii  ondulate interqlate cu benzi de linii orizontale, cu alveole şi 

� Fontes Historiae Daco-Rvmanae (FHDR), I l ,  Bucureşti, 1 970, p. 379. 
5 L.  F. Marsig1i, Description du Danube, II. Haga, 1 744, p. 1 5 . 
6 Panait 1. Panait, in Drobeta, 1 974, p. 2 1 5-2 1 9; D. Popescu, in Dacia N.S. ,  XII,  1968, 

p. 46 1 ;  X IV, 1 970, p. 44 1 .  
' C. Cosma. in Ephemeris Napocensis, Il, 1 992, p. 23 1 -235. 
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crestături dispuse sub buza vasului. 
Ceramica din secolele al X-lea - al XII I-lea este lucrată la roată rapidă din 

pastă cu degresat din nisip, pietricele. mică şi ocru, predominând culoarea brun roşcată 
iar ca decor, benzile orizontale. benzile din linii ondulate. alvcolate, decorul realizat 
cu piaptănul sau cu rotiţa cu dinţi pătraţi. Pe lângă oalele borcan de mărime mij locie, 
care sunt cele mai răspânditc, s-au descoperit şi multe fragmente de căldări de lut cu 
corp tronconic şi cilindric adoptate in mediul autohton al culturii materiale odată cu 
contactele cu ungurii şi pecenegii care au vehiculat asemenea vase de factură orientală. 

În general.  ceramica pentru secolele menţionate este similară cu cea 
descoperită in zona de sud a Banatului si cu cea din sudul Dunării, unde elementul 
romanic era foarte puternic şi influenţa bizantină s-a resimţit până in evul mediu. Pe 
vatra aşezări i de la Orşova nu se constată nici o întrerupere a habitatului iar influenţele 
exercitate de popula�iile alogene, slavii şi apoi ungurii, sunt fireşti ca dealtfel în toate 
descoperirile de pe ambele maluri ale Dunării8 • 

Impactul populaţiei din aşezarea de la Orşova la începutul sec. al X-lea, cu 
ungurii în timpul luptelor cu Glad pare să fie confirmat de câteva descoperiri 
arheologice mai vechi. AstfeL dintr-un mormânt de femeie din sec. al X-lea au fost 
recuperate 28 de aplici ornamentale pentru haină şi câţiva nasturi de argint, cercei de 
argint şi 1 4  monede ital iene din sec. IX-X, găurite pentru a fi cusute pe veşminte, 
emisiuni ale regilor Ludovic al I I-lea (855-875) şi Berengar I (9 1 5-924), capturate de 
unguri cu ocazia deselor expediţii in Italia (899. 900, 920, 92 1 etc.)9 • Dintr-un alt 
mormânt provine o centură cu ornamente de argint, cercei, pandantiv din argint in 
fonnă de ciorchine de strugure, o cataramă şi o monedă de la Ludovic al Ill-lca de 
Provenţa, regele Italiei (900-928), competitorul lui Berengar 1 1 0 • Din apele Dunării s
a recuperat o spadă cu două tăişuri de factură apuseană, datată în sec.al X-lea. aflată 
la Muzeul Naţional din Budapesta1 1 • 

Legăturile centrului pol itic de la Orşova cu Bizanţul pare să le ateste 
monedele descoperite aici, una de bronz a lui Leon al VI-lea Filosoful (886-9 1 2) ;  una 
de aur emisă de Roman 1 Lekapenos asociat cu Cristophor între 92 1 -927, alta tot de 
aur emisă de Constantin al Vll-lea Porfirogenetul împreună cu Roman al 11-lea cel 
Tânăr, una de aur emisă de Nikephor Il Phocas şi Ioan Tzimiskes între 963-969, 8 
fol l is de aur bătuţi de Vasile al Il-lea Bulgaroctonul (976- 1 025); un follis de aur emis 
de Mihail al IV-lea ( 1 034- 1 042), un foll is de aur dintre 1 042- 1 059; cât iva fo11is emisi 
de Constantin al X-lea Dukas singur sau asociat cu soţia sa împărăt�asa Evdochi�. 
Din a doua jumătate a sec. al Xl-lea, după revenirea graniţei imperiului la Dunărea de 
Jos apuseană. circulaţia monedelor bizantine12 la Orşova ca şi în toată partea de sud a 
Banatului, a sporit. 

8 D. Ţeicu, op. cit. , p. 88-89. 
9 Erde(v Tărtenete, J, Budapest, 1 987, p. 2 1 6-2 1 7. 
1° Csanad Balint, Siidungam in 10. Jahrhundert, Budapest, 1 99 1 ,  p. 245. 

1 1 8 

1 1 Kovacs L., in Communicationes archeologicae Hungariae, Budapest, 1994-1 995, p. 1 72. 
11 A. M. Velter, in SCIVA. XXXIX, 3, 1 988, p. 267. 
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Cu toate că. atât aşezarea romană. cea romană târzie şi cea medievală timpurie 
de pc vatra Orşovei. nu mai pot fi cercetate. ele aflându-se sub apele lacului de 
acumu Iare al hidrocentralei, cele câteva elemente de cultură materia lă recuperate, ne 

furnizează o imagine cât de cât apropiată de realitate asupra acestui important centru 

al unei forma�iuni politice autohtone incipiente de la stărşitul mileniului l. Publicarea 
intregului material arheologic rezultat din cercetările de salvare întreprinse cu câteva 
decenii  in urmă, aflat in depozitele mai multor muzee, ar putea întregi mai nuanţat 
istoria acestor locuri şi a acestui moment. 

Printre fortificaţiile menţionate de A nonymus ca apaf\inând formaţiunii 
politice condusă de Glad este Keve (azi Kovin în Serbia), cu o îndelungată istorie şi 
cu o importanţă strategică deosebită. Situată pe malul nordic al Dunării într-un punct 
de încrucişare a unor importante drumuri comerciale şi strategice, aproape de vărsarea 
Moravci în marele fluviu, intre braţul Dunaviţa şi Dunăre, fortifica�a îşi are originea 
în antichitatea romană târzie. A ridicat-o sau a refăcut-o Constantin cel Mare in fata 
orasului Margum pentru a păzi un important vad al Dunării. în Notitia Dignitatum;3 
apa�e cu numele de Castra Constantia. În 435 aici s-a încheiat pacea între bizantini şi 
conducătorii hunilor Bleda şi Attila. Dar peste câtiva ani Bleda o atacă provocându-i 
mari distrugeri. Bizantinii au refăcut-o în curând şi la cumpăna veacurilor al V I-lea şi 
al VII-lea, cetatea care se nilmeşte acum Constantiola, devine o importantă bază militară 
în războaiele cu avarii şi în tratativele purtate de generalul Priskos şi hanul Baian. 

Rămasă in picioare, această puternică fortificaţie de piatră, - de unde noul 
nume sub care apare, Petrikon (Petricum), tradus in cronicile latino-maghiare în Keve 
(Kod1r = cetate de piatră) - a fost un bastion important la cumpăna veacurilor al lX
lea şi al X-lea, când se afla in stăpânireaducelui Glad. Probabil că a intrat in stăpânirea 
Ungariei in prima jumătate a sec. al XI-lea după înfrângerea lui Achtum şi după atacurile 
împotriva gamizoanelor bizantine de pe linia Dunării. Continuă să fie disputată de 
unguri şi bizantini in a doua jumătate a sec. al XI-lea şi in cel următor. În 1 07 1 1 1 072 
este mentionată in cronici ca urbs si civitas în timpul luptelor dintre regele Geza I si 
fostul rege Solomon susţinut de b

'
izantini, refugiat la Belgrad14 • În jurul cetăţii s:a 

dezvoltat o aşezare importantă cu caracter urban a� cum o cunoaşte călătorul arab âl
ldrisi pe la 1 1 53- 1 1 54. când arată că este "loc mare şi infloritor lângă Dunăre. având 
pieţe şi ateliere meşteşugăreşti cu lucruri de artă ". În alt loc, vorbind despre Keve şi 
Bacs arată că acestea sunt "oraşe renumite, infloritoare, cu import şi export mare, 

fiind oraşe importante ale Ungariei; sunt bine înzestrate cu clădiri şi sunt bogate in 
produse agricole şi cu multe domenii " 1 3 • 

Asezarea de la Keve este mentionată de cronicarii cruciadelor a I l-a si a l ll-a, . , . 

13 FHDR, I l ,  1 970, p. l 8  
1 4 Scriptores Rerum Hungaricarum (SRH), I I ,  Budapest, 1 937. p. 377. 
1 � T. Lewicki, Polska i kraji sosedne w swietle "Ksiegi Rogera " geografa 

arabieske z X/1-w â/-ldrisiego, 1 ,  Krakow, 1 945. p. 1 29. 1 30- 1 3 1 .  1 35 .  
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Odo de Deogilo ( 1 1 4 7) si Ansbert ( 1 1 89)  care au trecut pe aici in drumul lor spre Orient 
( Jt'izzenburg que et Bel�radum dicitw; ex opposito Gowin civitatis sita) 16 • În cronica 
bizantinului Cinamos este relatată bătălia dintre trupele împăratului Manuel Comnenul 
şi ale regelui Ştefan al III-lea al Ungariei din 1 1 64, când împăratul îşi stabileşte tabăra la 
Kevc (Jmperator vero ad lacum quemdam pervenit, quem Petricum vacant. castra ibi 
posuit) 1 1 • 

Pe la inceputul sec. al XIII-lea, după dispariţia stăpânirii bizantine, în perioada 
ofensivei catolicismului susţinut de Ungaria, in aceste teritorii locuite de slavi şi români, 
s-a organizat comitatul Kevc desprins probabil din cel de Cenad. Tot acum mănăstirea 
ridicată pe la jumătatea sec. al XII-lea de către banul Belus, cumnatul regelui Bela al 
I I-lea, este preluată de către catolici 1 8 • Din scrisoarea papei lnocenţiu al l l l- lea din 1 5  
septembrie 1 204 adresată regelui Emeric reiese că cetatea Keve se afla la grani\8 
Ungariei cu imperiul româno-bulgar al lui lonită (Procedens ergi cum mmtiis tuis 
usque ad regni terminum, pervenit ad cas/11Jm quod vocatur Keve. ubi solo Danubio 
mediante regnum Ungariae a Bulgarorum provincia separatus) 19 • În 1 223 regele 
Andrei al II-lea i-a acordat surorii sale Margareta, fosta impârăteasă a Bizantului, mai 
multe posesiuni printre care Srem, Keve şi /lidia, pe care le va moşteni fiul acesteia 
Ioan An gelos (Caloioannes ), menţionat in 1 23 5  in documentul vărului său regele Bela 
al lV-lea ca domn de Srem şi comite de Keve20 • 

În 1 24 1 ,  cu ocazia marii invazii lătaro-mongole cetatea şi aşezarea au suferit 
distrugeri. Rogerius vorbeşte în lucrarea sa despre adunarea comiVlor, principilor, 
baronilor şi cumanilor din regat lângă mănăstirea de acolo, pentru organizarea rezistenţei 
in faţa tătarilor21 •  Refacută şi repopulată după 1 24 1 ,  aşezarea primeşte dreptul de târg, 
in a doua jumătate a sec. al XIII-lea, comiţii de Keve fiind comuni cu cei de Caraş iar 
din 1 29 1 ,  teritoriul fiind inglobat in Banatul de Severin22 • Presiunile impotriva 
"schismaticilor" români si slavi din Banatul de Severin si din comitatele Caras si Keve 

' t ' '  

se intensifică în veacul al XIV-lea, mai ales în timpul regelui Ludovic 1, sprijinit în 
această acţiune de călugării franciscani care au creat in aceste părţi mai multe custodii 
(una si in Keve) pentru convertirea la catolicism� . ' 

În sec. al XV-lea odată cu atacurile turceşti aşezarea se depopulează 
vremelnic, apoi se repopulează cu sârbi fugiţi din sud din faţa cuceriri lor otomane. În 

1 6  Cata/ogus Fontium Historiae Hungaricae (CFHH), ed. A. F. Gombos, 1-1 1 ,  Budapest, 
1 937, p. 292, 1 72 1 .  

1 7  Ibidem, p. 1 283. 
1 8  Ibidem, p. 1 283.  
1 9  Fonres III ,  2 (Acra lmwcentii PP III), Roma, 1 944, p. 308-309. 
20 A. Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, 1, Roma, 

1 859, p. 39; DIR. C (veac XI-XIII), 1, p. 1 97. 
21 CFHH, I I I ,  1 938, p. 2069. 

2� Gyorffy Gy., op. cit., 1 987, p. 3 1 9. 
23 Fontes IV, 2 (Acta Urbani PP), Roma, 1 966, p. 1 54- 1 55. 
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timpul războaielor cu turcii de la stărşitul sec. al XVII-lea şi din primele decenii ale 
celui următor, fortificaţia trece rând pe rând în stăpânirea beligerantilor: după pacea 
de la Belgrad din 1 739 a fost dărâmată, ruinele ei fiind inundate de Dunăre în 1 879. 

Ştirile scrise despre indelungata istorie a cetătii şi a aşezării sunt confinnate 
într-o oarecare măsură de datele furnizate de cercetări le arheologice întreprinse aici 
in 1 967 şi 1 968. Kovingrad are o formă dreptunghiulară cu laturile de 1 50 x 1 30 m şi 
se află pe un platou pătrat deasupra bra\ului nordic al Dunării .  Temel iile zidurilor 
masive de piatră, late de 1 ,20- I ,30 m, legate cu mortar, se suprapun peste aşezări din 
eneolitic. epoca bronzului, hallsttat şi epoca dacică timpurie. În interiorul incintci şi 
in aşezare s-au descoperit urme de locuirc din perioada romană târzie, epoca migraţii lor. 
epoca medieval-timpurie şi medievală (sec. XII I-XV):4 • Pentru sec. IX/X-XI urmele 
de cultură materială sunt similare cu cele descoperite într-o scrie de aşezări din Banatul 
sudic şi din Voivodina ilustrând existen!a unei populaţii stabile care practica agricultura. 
S-au descoperit unelte agricole (cutit de plug, hârlete, topoare) si multă ceramică ' ' ' 
lucrată la roată, ornamentată cu linii ondulatc paralele, cu împunsături triunghiulare 
şi cu fascicole de valuri. Unele funduri de vase au imprimate semne de olar în fonnă 
de cruce. Nu lipsesc nici fragmentele de cazane de lut. Reiese din cercetările întreprinse 
atât în această aşezare cât şi în altele din apropiere. că la sfârşitul Mi leniului I şi la 
inceputul celui de al l i-lea zona a fost intens locuită, iar cultura materială locală con!ine 
multe elemente de influenţă bizantină. Sondajul întreprins în ceea ce parc a fi cimitirul 
a�ezări i din sec. X-XI a pus în evidenţă acelaşi rit de înmormântare comun arcalului 
şi aceleaşi piese de podoabă: inele de tâmplă simple din bronz şi argint şi inele de 
tâmplă îndoite la capăt in formă de "S". 

Din aşezarea de la Kovin este cunoscut un fol/is de aur emis de Ioan Tzimiskes 
iar de la Gaiu Mic, din apropiere, un tezaur de cea 2 1  O monede de aur emise de 
Constantin al VII-lea Porfirogenetul asociat cu fiul său Roman al I I-lea, între 948-
959"5 . La Muzeul Banatului din Timişoara se păstrează o spadă cu două tăişuri de 88 
cm lungime, de tip apusean ( carolingian) datată in sec. al X-lea, descoperită in aceeaşi 
aşezare26 • Toate aceste descoperiri in firmă părerea unor istorici că aşezarea fortificată 
de la Kovin n-ar fi fost locuită inainte de sec. al XI-lea, când a ajuns sub stăpânirea 
regatului maghiar7 • 

Aşezarea fortificată de la Hororn care a făcut parte şi ea din fonnaţiunea 
politică condusă de Giad a fost localizată pe malul nordic al Dunării, intr-o pozitie ' 
strategică excelentă, pe insulă Sapaja, fonnată între braţele Caraşului şi Nerei, inainte 
de vărsarea în Dunăre, în actuala localitate sârbească Nava Palanka. Initial aici a . 

�4 O. Brukner, P. Medovic, in Arheoloski Pregled, XI, 1 968, p. 1 84- 1 88. 
�s A. M. Velter. op. cit., p. 23 1 -275. 
26 Kovâcs L., op. cit., p. 1 67, 1 73 .  
2 7  Bona 1 . ,  Az Arpadok korai varairol (11-12 szazadi ispani varak es hatarvcirak), 

Debrccen, 1 995. p. 46. 

1 2 1  www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Petru lambor 

existat o aşezare romană unde s-a ridicat o fortăreaţă din piatră şi cărămidă de formă 
patrulateră. un quadriburgium, cu laturile aproape egale (88.5 x 88 x 89 x 89 m) 
probabil in epOl:a lui Constantin cel Mare. care a întărit. după cum se ştie, l inia Dunării. 

În urma cercetărilor arheologice întreprinse de arheologii sârbi s-a constatat 
că fortăreaţa a fost avariată şi părăsită in unna invaziei huni lor. printre ruinele ei fiind 
descoperite unne sporadice de locui re şi de cultură atribuite san11aţi lor şi gepizi lor. in 
veacul al V I-lea în timpul împăratului Justinian este refăcută împreună cu multe alte 
fortificaţii care asigurau pe ambele maluri ale Dunării graniţa nordică a imperiului. 
Cercetătorii au identificat această fortificatie cu Litterata (Lederata) situată în fata ,.. '!' , 
cetăti i Novae de pe malul drept al Dunării . ln Novela a IX-a a lui Justinian se relatează 
următoarele: "asa că amândouă tărmurile Dunării sunt populate acum cu cetăti de 
ale noastre si aiât Viminacium cdt si Recidiva si Litterata care se găsesc dincoio de 
Dunăre aujost supuse din nou stăpdnirii noast;e"28 • Despre aceeaşi fort ificaţie scrie 
şi Maurikios in De aedificiis: "împăratul nostru 1-a tran�format intr-o fortăreaţă mare 
si deosebit de intărită"29 •  La slarsitul sec. al VII-lea sau la începutul celui următor, 
�ub Justinian al li-lea, fortăreata �ste din nou abandonată in urma loviturilor primite 
din partea avarilor care fireşte 

'
refuzau să uti lizeze fortăreţele de piatră. Din această 

perioadă s-a descoperit în porticul răsăritean al fortăretei un mom1ânt izolat de luptător 
avw-3° . 

În veacul al IX-lea fortărea� a fost refăcută şi aşezarea repopulată şi probabil 
din această perioadă începe să fie denumită Horom (Harum , Chramon, de la vechiul 
termen sud-slav haram insemnând biserică fortificată)31 · aşa cum o înregistrează 
Anonymus ca aparţinând ducelui Glad. 

La inceputul Mileniului al I l-lea Horomul ajunge sub stăpânirea Ungariei, 
dobândin� o importantă strategică deosebită ca fortificaţie de graniţă in disputele cu 
Bizanţul. In 1 1 28 în timpul luptelor dintre cele două state, bizantinii au trecut Dunărea 
şi au distrus corăbiile ungurilor cu faimosul "foc grecesc" încât râul Caraş, pe care se 
afla cetatea, s-a înroşit de sânge (transivenmr llungariam in Haram et llungar{a/iquod 
per ingenia inflamant ignes sulphureos in naves Hungarorum)3: . Cronicarii bizantini, 
Ioan C inamos localizează lupta din 1 1 28 1a Chram castellum, pe cea din 1 1 63/ 1 1 64 la  

!� FHDR, Il ,  1 970, p. 465. 
:� FHDR, I ,  1 964, p. 739. 
30 Eruditul italian Francesco Griselini, pe baza izvoarelor carolingiene şi a unor tradiţii 

locale a fixat în aceste părţi un centru politic al avarilor (lliringuis Horomiensis), pe care 
în altă parte scrie următoarele: "Era numit Hagias Horom de la un castel aflat pe malul 
stâng al Dunării. acolo unde se înal!ă acum Palanca Nouă". Pentru a-i ţine sub supraveghere 
pe avari francii  au ridicat o fortiticatie numită Francavilla (Frankarion), care mai apoi 
s-a transformat într-un ducat deosebit, sub numele de Ducatus HoromiensL'> (Fr. Griselini, 
Încercare de istorie politică şi naturală a banatului Timişoarei, Timişoara, 1 984, p. 35-
36; 226-227). . 

�� Korai magyar torteti le.r:ikon (9-14 sza::ad). sub rcd. Kristo Gyula, Budapest, 1 994, 
p. 254. 

3: SRH. I. p. 44 1 .  
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Chram Hzmgariae oppidum, iar Nicetas Choniates le aminteşte pe amândouă la 
Clzram31 • 

În secolul al XI I-lea cetatea devine centrul comitatului Caraş. desprins 
probabil din cel de Ccnad. fi ind amintită cu noul nume in 1 1 77 (Emelka vi/la 
Carasuensis castri). iar primul comite este pomenit în 1 200 ( Weietch curiali et comite 
de Krasow)'� .  Cronicarul bizantin Ephraemios. vorbind despre permanente le conflicte 
de grani!ă dintre unguri şi bizantini o menţionează cu numele de Chrasnum3� . iar intr
o cronică din sec. al X l l l -lea este mentionat un sat de sub cetatea Caraş (vi/la Pinar 
que est suh castro Crassu)16 • După invazia tătaro-mongolă din 1 24 1  s-a construit 
probabil pe valea Caraşului. in sus spre munte, o nouă cetate de piatră. la Caraşova, 
numită Krassofonir (lzvoml Caraşului) , amintită prima oară in 1 335 sub forma 
Karasof•'' C(L'itellum31 . Vechea cetate de la vărsarea Caraşului in Dunăre mai apare şi 
in secolele următoare sub numele de Horom, fiind refăcută împreună cu celelalte de 
pe Dunăre (Cuvin. Pojcjena etc. )  in sec. al XIV-lea şi in vremea lui Matia Corvinul 
sub supravegherea lui Pavel Chinezul în vederea luptelor cu turcii .  La mij locul sec. al 
XVI-lea, in urma luptelor, atât Cuvinul cât şi Horomul erau în ruină. Turcii ocupând 
Banatul, au refăcut o scrie de cetă\i, printre care şi Horomul ,  care datorită palisadelor 
sale puternice a primit numele de Jenipalanka sau Pa/anca Nouă, fiind un punct 
strategic in războaiele de la sfărşitul sec. al XVII-lea şi de la inceputul celui de al 
XVIJI-lca cu austriecii38 • in urma păci i  de la Belgrad ( 1 739) austriecii au dărâmat 
fortifica!ia, aşezarea Pal anca Nouă devenind centrul unui district din Banatul organizat 
de către noile autorităţi .  Aceasta a fost pe scurt evolutia de peste o mic de ani a unei 
aşezări fortificate cu o importantă deopotrivă pentru istoria românilor ca şi a popoarelor 
vecine. 

Săpături le arheologice întreprinse de cercetătorii sârbi la Stara Palanka, pe 
locul vechii fortifica!ii şi aşezări, deşi modeste, au scos in eviden�ă materiale acoperind 
aproape toată perioada de existentă a acestui obiectiv39• Din păcate, asezarea a fost in 
cea mai mare parte distrusă de ape

'
Ic Dunării. În necropola cercetată p�rţial aparţinând 

unei popula�i i  creştine din sec. al IX-lea şi al X-lea s-au găsit cercei de argint in formă 
de ciorchine de struguri, cercei filigranaţi de factură sau influenţă bizantină, inele de 
tâmplă simple, circulare, aplici în formă de inimioară, inele digitale, mărgele de sticlă 
etc40 . 

33 CFHH, I I-I I I , p. 1 270. 1 288, 1 683, 1 689. 
34 Gyorffy Gy., op. cir., p. 487-489. 

Js CFHH, l, p. 884. 
36 Ibidem, p. 337. 
3� Pesty Fr., Krasso varmegye tortenete, III ,  Budapest, 1 882, p. 33. 
J &  Fr. Griselini, op.cit., p. 56, 76, 79, 1 4 1 .  
39 Rasajski, in Arheoloski Pregled, X II, 1 970, p. 95-96; Danica Dimitrievic, in Starinar, 

XXXII I-XXXIV, 1 982- 1 983, p. 29-62. 
-10 Csanad Balint, op. cit . •  p. 245-246. 
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Începuturile medievale ale fort i fica�iei şi aşezării de la Timi�oara sunt greu 
de stabilit în condiţiile absentei unor indici i r� teren: acestea, în um1a ample lor lucrări 
de asanare a mla�tini lor. de �istematizare a cursului Begheiului şi a urbanismului din 
veacurile al XVI l l -lea si al XIX-lea. s-au sters cu totul .  Sondajele arheologice 
întreprinse în centrul istoric al orasului n-au fu�izat date relevante. În 1 980. cu ocazia 
unor săpături destul de anevoioas� datorită imenselor depuneri şi nivelări moderne la 
Muzeul Banatului au fost dezvelite două ziduri de cărămidă apaJ1inând celor doUă 
faze de constructie ale castelului medieval : primul. cel timpuriu. de la începutul sec. 
al XIV-lea din �emea lui Carol Robert iar al doilea. cu un plan modificat şi mult 
mărit, ridicat de către Iancu de Hunedoara intre 1 443- 1 447 în urma cutremurului din 
1 436. Se pare că din acel edificiu s-a mai păstrat până azi fosta sală a cavalerilor din 
colţul de nord-vest de la parterul Muzeului Banatului� 1 • Nucleul ini�ial al fortifica\iei 
timpurii trebuie să fi fost pe acelaşi loc. tcr:nul fiind mai înalt şi înconjurat de braţe 
ale râului, de mlastini si de santuri cu apă. In amintita săpătură s-au găsit resturi de 
trunchiuri de copa�i ca;e ar fi pu'tut constitui. fie un suport în terenul mlăştinos pentru 
temeli ile castelului medieval, fie urmele palisadei iniţiale care înconjura castrul. 
Dealtfel, în numeroasele gravuri înfăţişând Timişoara - ce-i drept mult mai târziu, in 
secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea - cetatea şi oraşul din epoca turcească apar 
înconjurate cu palănci din lemn fără ca acestea să fie ridicate deasupra unor valuri de 
pământ. ele fiind bine protejate de şanţuri de apă şi de bra�ele întortocheate ale râului. 

Descrierile sunt unanime în ceea ce priveşte poziţia strategică a Timişoarei 
în mijlocul mlaştinilor. Antonio Bonfini arată că oraşul întărit este aşezat în mijlocul 
unui teren mlăstinos înconjurat de sate bogate " Timisoara si-a luat numele de la un 
braţ al râului 'nmiş ce trece pe sub zidurile sale"�'-! . intr�o lucrare despre Europa 
Centrală şi Răsăritcană apărută în 1 665 la Frankfurt, apaqinând lui Johannes 
Gradelenus, aşezarea este descrisă astfel: "Timişoara este un oraş situat pe râul Timiş. 
in Transilvania, de unde işi trage şi numele de cetatea Ttmişului. Este un oraş vestit, 
format din două părţi. Întărit de la natură cât şi de mâna omului, construit Împotriva 
bulgarilor şi tătarilor. Oraşul dinspre răsărit este numit Insulă. cealaltă parte. purtând 
de fapt numele de 7imişoara, ambele părţi sunt înconjurate de un şanţ adânc cu apă. 
Orllful cel mai mare şi anume 7imişoara are trei porţi şi un tum acvatic intre oraş şi 
pala/"43 • Călătorul turc Evlia Celebi notează despre Timişoara printre altele: "Podoaba 
acestei cetăţi constă in faptul că este aşezată pe un pământ înverzit. măn os şi că e 
înconjurată de grădini şi de parcuri cu trandafiri . . .  Are formă pentagonală. Nu e 
construi tii nici din ccirămidă si nici din piatră, ci e o fortijicatie din lemn gros de 
stejar şi din ulmi. IÎnprejmuir�a este făcută din împletituri de �uiele şi pare 1111 zid 
subţire şi lustruit . . .  Nimeni nu se poate apropia de cetate datorită intinderilor nesjărşite 
de apă şi de mlaştini"�� .  

�1  Informaţie Al. Rădulescu, autorul săpături lor. 
42 Rodica Vârtaciu, Timişoara i11 stampe (sec. XVI-XVJJI), Bucureşti, 1 993. p. 7, 14- 1 6. 
�3 Ibidem, p. 6. 
44 Călători străini despre Ţările Române, VI .  Bucureşti ,  1 976, p. 496-497. 
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Primele cronici medievale nu amintesc castru/ Timis in contextul luptelor 
pentru cucerirea Banatului de către unguri. Anonymus arată că tnipek lui Zuard, Cad usa 
si Boyta ajunse până la Beguey au supus toată popula�a dintre Murcş şi Timiş în timp 
de două săptămâni, luând ostatici pc fiii locuitori lor apoi şi-au aşezat tabăra pe Timiş 
la Vadum Arenarwn ( Vadul Nisipuri lor). pe unde au trecut râul şi au dat lupta cu oştile 
ducclui G lad. 

În ultimul timp s-au emis păreri că la începutul secolului al XI-lea acel 
Kastron Dibiskos - Bisiskos - Tibiskos amintit alături de altele in diplomele din 1 O 1 9  
si 1 020 ale împăratul u i  Vasi l e  a l  I I - lea Bulgaroctonul pentru reorganizarea 
�rhiepiscopiei de Ohrida. depinzând de episcopia de Branicevo, s-ar localiza la 
Timişoara45 . În 1 020 impăratul l-a investit pe arhiepiscopul Ioan de Obrida cu puterea 
de a strânge tributul bisericesc de la toţi locuitori i ,  chiar �i de la vlahi şi de la turcii din 
părţi le Va�darului�6 • 

In mod sigur la începutul Mileniului al I I -lea, dacă nu cumva si mai înainte, 
Timişoara era o aşezare întărită între meandrele Begheiului (conside�at un braţ al 
Timişului, de unde numele de castrum Temes, Temesvar), una dintre cele mai importante 
din punct de vedere economic, un adevărat oras incipient asa cum aflăm din relatarea 
geografului arab âl- Jdrisi pe la mij locul veac�lui al XII-l�a�7 • În aceeaşi perioadă a 
fost organizat şi comitatul ,  primul comite de Timiş cunoscut până acum fiind Pancra�iu 
pomenit intr-un document din 1 1 77. În 1 2 1 2  este amintită cetatea, respectiv pământul 
Gyad scos de sub atâmarea cetăţi i  Timiş (terram Gyod a quator aratro a castra 
Temesiensis exemptam)48 • 

În a doua jumătate a veacului al X lii-lea regele Bela al IV-lea a aş_ezat cu 
privilegii �i imunităţi in câmpia din nord-vestul Banatului grupuri de cumani. I n  1 266 
pământurile  Rhety si Papd (Bobda) ale cetătii Timis au fost date comiti lor cumani 
Parabuch şi Keyran49 •  Cumanii au produs stricăciuni' mai multor aşezări

' 
printre care 

probabil  şi Timişoarei în timpul tulburărilor şi răscoalelor din anii 1 280- 1 282 indreptate 
impotriva nobil i lor locali şi a regelui Ladislau al IV-lea CumanuP0 • 

Cu toate distrugerile pricinuite de tătari şi cumani, către sf"arşitul veacului al 
XI I I-lea şi la incepurul celui următor, se constată o o�recare prosperitate a Banatului 
prin înmulţirea aşezărilor şi prin crc�terea rolului strategic al provinciei, când se 
construiesc mai multe cetăţi de piatră (Mchadia, Caransebeş, Lugoj, Jdioara, Caraşova, 
Somlio, Ciacova, Lipova etc.).  Timişoara a crescut mult in importanţă, nu întâmplător 
regele Carol Robert, nerecunoscut la inceputul domniei de către o bună parte a nobilimii 
din Ungaria, şi-a tixat aici capitala între anii 1 3 1 5  ş i  1 3235 1  • Amintitul rege a chemat 

�� I .D. Suciu, in Revlst, VII I, 1 976, p. 1 050- 1 058; P. lambor, in ActaMN, XVIII ,  1 980, 
p. 1 67- 1 68 . 

"" Documenta Historiae Arpadiana sub red. Gyorffy Gy, l ,  Budapest. 1 992, p, 1 29- 1 30. 
�, T. Lewicki, op. cit .. p. 1 37. 
48 Ortvay T., Pesty Fr., Oklevelek Temeswinnegye, I ,  Bratislava, 1 894, p. 3 1 5. 
49 DIR. C (veac XII I), I I ,  p. 8 1 .  
<;o P. Iambor, in Anuarul /IJStitutului de Istorie şi Arheologie Cluj. XVII, 1974, p. 2 1 9-22 1 .  
� �  DIR. C (veac XIV), 1 ,  p. 235; I I ,  p. 68. 
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meşteri italieni  care au construit un castel regal in interiorul cetăţii .  După distrugerea 
parţială pricinuit:, de cutremurul din 1 436. castelul şi fortificaţia au fost retăcute de 
către Ioan de Hunedoara, mult ampl ificate. insistându-se asupra importan�ci strategice, 
intr-o vreme când pericolul otoman era tot mai mare. Castelul. asemănător într-o 
oarecare măsură cu cel de Ia Hunedoara, construit in stil gotic târziu, cu unele elemente 
renascentiste incipicntc, era înconjurat cu o pal isadă puternică din trunchiuri de copaci, 
in cele patru colţuri ale fortificaţiei fi ind amenajate bastioanc circulare avansate, 
pentru amplasarea pieselor de artilerie. În jurul fortifica�iei se afla aşezarea civilă 
despărţită de aceasta prin bra�e de apă, dar legată prin poduri. in partea de nord-est a 
cetăţii se afla cartierul principal al oraşului. Pa/anca Mare. iar in partea de sud-est, pe 
Insulă, era Pa/anca Mică, amândouă înconjurate cu palisade din trunchiuri de copaci 
şi cu şantun cu apă. În secolul al XlV-lea sunt amintite câteva aşezăminte ecleziastice, 
probabil mult mai vechi: biserica Sf. Gheorghe ( 1 323) din Pa/anca Mare, biserica Sf. 
Elisabeta de pe Insulă, mănăstirea dominicană ( 1 3 1 9) din cetate'" . 

Majoritatea locuitorilor Timişoarei medievale erau români.  Din veacul al 
XV-lea au intrat in oraş şi sârbi refugiati din teritoriile ocupate de turci .  O ştire târzie 
din 155 1 arată că turcii în timpul asediului Timişoarei, aruncau cu săgeţi scrisori în 
cetate somându-i pe români să se predea. 

indelungata istorie a Timişoarei se poate reconstitui. intr-o măsură destul de 
modestă, din descoperirile arheologice din ultima vreme din mai multe puncte de pe 
vatra oraşului modem. Cele câteva aşezări şi necropole cercetate sau semnalate, 
oglindesc o permanentă vietuire umană pe aceleaşi locuri începând din antichitatea 
daco-romană�J . 

În cartierul Freidorfa fost descoperită o aşezare din secolele al VII-lea - al 
VIII-lea cu ceramică de tradiţie romană, lucrată la roată din pastă fină. oalele de tip 
borcan fiind decorate cu împunsături, cu linii incizate dispuse orizontal sau în val54 • 
În cartierul Frate/ia a fost cercetată o aşezare din secolele al VIII-lea - al lX-lea cu 
locuinţe semiîngropate de formă rectangulară, cu o singură încăpere, cu vetre de foc 
de fonnă ovală. Ceramica în cea mai mare parte este lucrată la roată, din pastă 
amestecată cu nisip şi pietricele şi este arsă oxidant, fiind predominant de culoare 
neagră. Vasele de tip borcan au o formă elegantă, umerii bine reliefati, buzele tăiate 
drept si sunt ornamentale cu incizii de linii paralele drepte si vălurite� in locuinte au 
mai f�st descoperite râsnite din tuf vulcanic, fusaiole si o 1�are cantitate de oa�e de . ' , 
animale domestice, toate pledând pentru o aşezare cu populaţie de agricultori55 • În 
oraş, lângă Podul Modoş de peste Bega. a fost recuperat inventarul câtorva morminte 
de inhuma{ie orientate V-E: purnnale de fier, cinci catarame de bronz. cerc de metal 

52 Rodica Yârtaciu. op. cit., p. 8-9. 
53 Doina Bcnea, op. cit., p. 229 şi urm. 

>� A. Bejan, in ActaMN, XX, 1 983, p. 489-498; idem, Banatul in secolele /V-XII, 
Timişoara, 1 995, p. 79-80. 

55 L. Mărghitan, op. cir., p. 1 36- 1 38. 
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de ta o căldare de lemn, o sabie de fier cu lama dreaptă, cu�ite, scariţc: de şa, accesorii 
vestimt:ntare, fragmente de vase de lut. După inventar, această nc:cropolă se datează 
la stărş itu l secolului al VII I-lea şi in prima jumătate a celui de al IX-lea şi a apa�ţinut 

probabi l  unui grup de avari, refugia\i în câmpia bănăteană în urma infrângerii suferite 
de chaganatul avar din partea franci lor5" 

În partea de est a oraşului.  la Pădurea Verde, pe lângă unnelc unei aşezări 
din sec. IX-X, au fost descoperite morminte de inhuma\ie cu inventar specific pentru 
secolul al X-lea: tolbă cu săgeţi. nasturi, scări te de şa, coliere, brăţări simple şi terminate 
cu capete de animale. Tot de aici pare să. provină şi o monedă de bronz emisă de 
impăratul Constantin al VII-lea Portirogenetul asociat cu soţia sa Zoe, între 9 13-9 1 9  
. Descoperirile au fost considerate ungureşti de tipul "cucerirea patriei", la fel ca şi 
cele din cimitirul din punctul Cioreni din nord-vestul oraşului, suprapus peste o aşezare 
daco-romană din secolele II-IV si continuat pe acelasi loc de un alt cimitir de tip 
Bjelo-Brdo, cu inele de tâmplă s

'
imple din sec. XI-le� si cu o monedă de la regele 

Andre i 1 ( 1 046- 1 060)57 • În partea de sud a orasului a fost �emnalată altă necropolă din ' 
secolele X-XJ, din care provin cercei, nasturi, inele si o monedă de la Andrei 1. Mai ' 
multe piese din sec . X-XI provin probabil tot din morminte de lângă Bega: inele de 
tâmplă. disc de păr, monedă de la Andrei 1, cercei, cruce de bronz, inel digital de 
bronz cu chatonul omamentat. Tot in apropiere de Bega s-a descoperit o monedă de la 
Bela al l l l -lea58 • În 1964 în cartierul Elisabetin a fost descoperit un brachteat de la 
impăratul Federic 1 Barbarossa, iar in Mehala, pe str. Bărăgan, un denar al regelui 
Ştefan 1 cel Stănt al Ungariei. 

Aceste descoperiri răzlete de pe teritoriul orasului dovedesc totusi o intensă . ' ' 
şi continuă locuire la stărşitul Mileniului 1 şi la inceputul celui de al I l-lea în preajma 
unui important centru politic şi economic pe care deocamdată il presupunem, cum 
trebuie să fi fost asezarea fortificată de la Timisoara. . ' 

�� A. Bejan, in SC/VA, XXXIV, 4, 1 983. p. 349-362. 
�7 Săpături inedite Al. Rădulescu; R. Popa, în SCIVA, XXXX, 4, 1 989, p. 383. 
� s  Erdefcv Tortenete, l,  Budapcst, 1 987, p. 2 1 5-2 1 6. 
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CONTRIBUTIONS Ă L'HISTOIRE DE QUELQUES 
ETABLISSEMENTS FORTES Dl: HAUT :\'IOYE!\1 ÂGE DU BANAT 

Dans cet etude sont evoquees les plus notablcs momcnts qui pourraient 
apporter un plus de precions et de nuances au cadre general de l ' histoire medievale 
sur quelques cites ou etablissements fortes du Banat roumain ct serbc (Orşova, Horom, 
Keve, Timi�oara). On doit preciser aussi que les diverses sourccs ecritcs attcstent que 
ces etabl issements etaient centres mil itaire de la population locale a la fin du premiere 
et au debut du seconde millenaire et apres la conquete arpadienne cl le deviennent 
centres administratifs du pouvoir royal. 

Il paraît que les decouvertes par hazard et les fouil les archeologiques 
confinnent l'evolution de ces objectifs. 
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Pl. Il. Fortijicaţia de la Timişoara: fig. 1. Planul Presupu al ''Cetăţii de apă " (.  ee. IX-XIII?): fig. 2. 

as telul regal . i a.re::.area civilă (sec. XI V-XV): fig. 3. Planul oraşului in sec. XVI-XVII. 
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O MONEDĂ BARBARĂ, IMITAŢIE DE DENAR REPUBLICAN, 
ÎN COLECTIA MUZEULUI BANATULUI1 ' 

Raoui-M. Şeptilici 

Studiind moneda romană republicană din colcqia numismatică a Muzeului 
Banatului, am avut surpriza ca printre cele 1 69 de piese de acest gen2 , să identificăm 
o imi tatie barbară după un denar roman republican. Piesa in discutie copiază denarul ' , 
lui Lucius lul ius Bursio si se prezintă astfel : , 

Av. Efigie masculină spre stânga1 , cu atributele lui Apollo, Mercur şi Neptun, 
c.p .e . 

R v. Victoria in quadriga spre stânga, în fa\a ei marca de control 1= 0, în 
exergă fi:"AC>SV r, c.p.e. neregulat. 

Axa 3, Ag, 3,68 g, 1 8,25- 1 9,8 mm. pufin circulată. excelent conservată, nr. 
inv. 2096 (vezi fig. 1 ). 

Tipul original, după care este copiată moneda in discutie, se datează după 
Michael H .  Crawford în anul 85 a.Ch. şi este consemnat în cunoscuta sa lucrare4 la nr. 
352/ 1 � , având mai multe variante. Originalul se descrie astfel: 

Av. Efigie masculină spre stânga, cu atributele lui Apollo, Mercur şi Neptun, 
c.p .e . 

Rv. Victoria în quadriga spre stânga. in exergă L•IVLI•BVRSIO (Crawford 
nr. 352/ l a) sau EX·A-P· (Cra":{ord nr. 352/ l b), c.p.e. (vezi fig. 2)6 • 

Crawford consemnează existenta mărcilor de control atât pe avers, cât si pe . . ' 
revers. 

' Prezenta lucrare a fost comunicată, într-o altă formă, la cel de al II-lea Simpozion 
de Numismatică al Societătii Numismatice a Banatului Timisan, Timisoara, 1 8  mai 1 997. 

' La acea oră. in prcze�t Colectia Numismatică a Muzeului Banat�lui numără 1 7 1  de 
• 

monede romane republicane. Vezi în acest sens şi Nicoleta TOMA, Creşterea patrimoniului 
numismatic al Muzeului Banatului, in AnB, Arheologie - Istorie, VI, 1 998, p. 1 75.  

J La descrierea monedelor am folosit termenii de "dreapta" şi "stânga" ca in heraldică 
şi nu pe cei ai privitorului. 

4 Michael H. CRA WFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1 989. Există şi 
ediţii mai vechi, însă noi am folosit-o pe aceasta. 

5 ldem, p. 368. 
" Desen executat după piesa nr. inv. 377/64 din Colec\ia Muzeului Banatului şi publicată 

pentru prima oară de Marius MOGA, Un tezaur de monede republicane descoperit la 
Jdioara, in 7ibiscus, IV, 1 975, p. 75-90 (nr.). 
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Piesa noastră este foarte bine executată si dacă ar fi să analizăm numai a versul 
ei nu ne-am da seama că este o imitatie. În ac�st sens reversul este cel care ridică 
probleme, fi ind însă şi el, în general.

' 
foarte bine executat, însă la acesta apare în 

exergă o altă legendă decât ne-am fi aşteptat. Studiind această legendă, ne-am dat 
seama că ea imită inscriptia denarului emis de Lucius Farsuleius Mensor, consemnat 
de Crawford la nr. 39it i ' .  Legenda de pe acest tip de denar este următoarea: 
L• FARSVLEI, această piesă fiind datată în anul 75 a.Ch.  Astfel se observă că avem în 
discuţie o piesă hibridă. Deoarece partea de jos a legendei de pe piesa din Muzeul 
Banatului este partial stearsă (din cauza uzurii datorată circulatiei monedei) noi am 

' , ' 

optat pentru ultima l itera ca fiind /, dar este foarte posibil să fie un L, în acest caz fiind 
chiar mai apropiată de legenda imitată. 

Alte indicii care ne arată că avem o monedă barbară, ar fi reprezentarea 
aripilor Victoriei prin două linii perlate, precum şi cercul periat exterior neregulat, 
lucruri întâlnite în general la astfel de piese. Se observă atât în legendă, cât şi la marca 
de control, prezen�a, la anumite litere, a unor globule. Cu toate că astfel de globule se 
întâlnesc uneori şi pe originale romane, totuşi, ele sunt caracteristice modului de imi tare 
monetară din lumea barbară (atât tracă sau dacă, cât şi  cehă). 

Din păcate despre provenienţa acestei piese nu am putut afla prea multe. Ea a 
intrat în patrimoniul Muzeului Banatului cu ocazia achizi\ionării (prin anii '80) a colec�iei 
nwnismatice Megyesi, acestea fiind singurele date ce le de\inem în acest sens. 

Este de presupus, fără însă a fi obligatoriu acest fapt, că, deoarece, susnumitul 
colectionar fi ind timisorean, moneda să provină din Banat sau dintr-o zonă apropiată 

' , 

acestuia, dar nu este exclusă nici posibilitatea ca aceasta să fie procurată prin intermediul 
comertului de antichităti. , ' 

Fără a dori neapărat să demonstrăm că această piesă a fost copiată in Dacia 
(sau chiar în sud-vestul ei), trebuie să amintim că există dovezi clare ale unor astfel de 
producţi i, cele mai importante descoperiri in acest sens făcându-se la Til işcaR . De 
asemenea ca provenind din Banat, se cunosc unele descoperiri de imitatii barbare 
după denari republicani9 . În colecţia Muzeului Banatului există chiar o matriţă a unui 
revers de denar din vremea lui Octavianus Augustus, descoperit, se pare. în jud. C�
Severin10 , fapt ce demonstrează astfel  de copieri şi în sud-vestul Daciei preromane. 

7 ldem, p. 406. 
8 N icolae LUPU, Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1 989, p. 86-94. 
9 De exemplu tezaurul de la Orsova (?). Vezi Florin MEDELET, Contributii la 

repertoriul numismatic al Banatului. 
'
Epoca Latene, secolul IV in. d. Chr.- 106, în AnB, 

Arheologie - Istorie, nr. III, 1 994. p. 272 (J). 
1° Conform lui Octavian DOGARIU, Contribuţii la numismatica dacică târzie -

"falsurile romane " din sec. 1 i.e.n. - sec. 1 e.n. , comunicare sustinută în cadrul Primului 
(1) Simpozion de Numismatică al Societă�i Numismatice a Banatului Timişan, desfăşurat 
la Timişoara în 1 9  octombrie 1 996. 
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Despre data copierii acestei monede, putem spune că ea se realizează probabil 
nu prea târziu după anul 7 5  a.Ch., moment când in Dacia (si nu numai) era deja 
generalizat denarul roman. 

' 

Cu toate că nu ştim provenien!a acestei piese, ea ftind dacică sau ccltică, 
totuşi dorim să o semnalăm ca o monedă mai puţin obişnuită, ce s-ar putea adăuga 
unui eventual repertoriu de monede barbare, imita!ii după cele romane republicane1 ' • 

a. Ch. - ante Christum 
Ag - aliaj de argint 
Av. - avers 

Abrevieri folosite: 

c.p.e. - cerc periat exterior 
Crawford - Michael H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1 989 
Rv. - revers 

Desene executate de Călin Timoc 

A BARBARIAN COIN, IMITATION OF A 
REPUBLICAN DENARIUS, IN THE TIMIŞOARA BANAT 

MUSEUM'S COLLECTION 

Summary 

Studying the Roman republican coins in the numismatic collection of tbe 
Banat Museum, we were pleasantly surprised to identify a barbarian imitation of a 
Roman republican denarius among the 1 69 pieces of this sort . The piece in debate 
copies Lucius Julius Bursio's denarius and it is presented like this: 

Av. Masculine effigy towards left , with the attributes of Apollo, Mercur 

1 1  Această monedă a fost pentru prima oară consemnată intr-o publica\ie in AnB, 
Arheologie - Istorie, nr. VI, 1 998. Raoui-M. Şeptilici, Maneta romană republicană din 
colecţia Muzeului Banatului - Tlze source ofthe Roman republican coins in the collection 
of the Timişoara Banat Museum - p. 535-608, date despre ea regăsindu-se la pagini le 
539, 543, 545, 564, 578, 582 şi 587 şi fiind reprodusă pe planşele X şi XIV. Deoarece 
este un tip monetar mai aparte. am considerat de cuviinţă să o publicăm şi separat cu un 
comentariu ceva mai detaliat. 
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and Neptun, c.c.p. 
Rv. Victoria in quadriga towards left, in front of her th� control-mark J: o.  

i n  exergue FA.r.-sv r. irregular c.e.p. 
Axis 3 . Ag, 3,68 g, 1 8,25- 1 9,8 mm, slightly c ircular, excellently conscrved, 

inv. no. 1 096 ( sce fig. 1 ) .  
Thc original type, which is  copied by the coin in debate. dates, in Michael 

H. Crawford's opinion, in 85 B.C. and is rcgistercd in his well-known work at no. 
3521 1 • having more variants. The original is described in the following way: 

Av. Masculine effigy towards Ieft, with the attibutes of Apollo, Mercur and 
Neptun, c.e.p. 

Rv. Victoria in quadriga towards lcft, in exergue L.IVLI. BVRSIO (Crawford 
no. 352/ l a) or EX.A.P (Crawford no. 352/ l b), c.e.p. (see fig. 2) .  

Crawford registers the existence of countennarks both on the observe and 
reverse. 

Our piece is very well exccuted and i f we werc to analyze only its observe 
we would not rcalize it is an imitation. In this respect the reverse is thc one which 
brings up problems, being, generally speaking. very wcll executed itself. but here 
there is another legend in exergue than we would ha ve expccted. Studying this legend. 
we have realized that it in itiates the inscription of the denarius issued by Lucius 
Farsuleius Mensor, registered by Crawford, no. 392/ 1 .  The legend an this type of a 
denarius is the following one: L .FARSVLEI, this piece being dated in 75 BC. Thus 
one can notice the existence of a hybrid piece. Ta.king into account that the part from 
below the legend on the piece in the Banat Museum is partially wiped off(because of 
the wear caused by the circulat ion ofthe coin), we have chosen for thc last letter to be 
/, but it is quite possible for it to be L, this way being even closer to the lcgend 
imitated. 

Othcr signs which show us that wc have to deal with a barbarian coin, could 
be the representation ofVictoria's wings by means oftwo pearled lines, as well as the 
pearled circle with an irregular exterior, details generally met when talking about 
pieces like this. One can notice, both in the legend, and at the countennark, the presence 
ofsome corpuscles around some letters. Even ifcorpuscles like this can sometimes be 
met on Roman originals too, they are sti li specific to the way of monetary imitat ion in 
the barbarian world (both Thracian or Dacian and Celtic).  

Unfortunately, we could not tind out more about the source of this piece. It 
entered the patrimony ofthe Banat Museum on the occasion of thc acquisition ofthe 
numismatic Megyesi collection (in thc ' 80s), this being the only infonnation we own 
in this respect. 

We suppose, without considering this fact as obligatory, that, because the 
collector mentioned above is from Timişoara, the cain originates in Banat or in an 
area close to this, but the possibility that this is procured by means of the trade of 
antiques is also maintained. 

Without willing by ali means to demonstrate that this piece has been copied 
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in Dacia (or even in its south-west), \\'C must mention that there is c lcar cvidencc of 
such productions, the most important discoveries in this respect being madc in Tilişca. 

We arc also acquainted with some discoveries of Barbarian imitations of 
republican denarii, as originating in Banat. In the collection of the Banat Muscum 
thcrc is cven a mould of a denarius reverse since the time of Octavianus Augustus, 
probably discovered in  Caraş-Severin county, proving the existencc of such copies in 
the south-west ofthe preroman Dacia as well .  

Rcferring to the date of this coin's copy, w e  can say that it is probably 
performed around year 75 B .C. ,  when in Dacia (and not only) thc Roman denarius 
has already been generalized. 

Even if we are not aware of the origin of this piece, it could be Daci an or 
Celtic, we would still like to point it out as a less common coin which might be added 
to a possible repertoire of barbarian coins, imitations of the roman republican ones. 

a.Ch. - ante Christum 
Ag. - alloy of si lver 
Av. - observe 

Abbreviations used: 

c.e.p. - circle extemally pearled 

translated by Margareta Tasi 

Crawford- Michael H. Crawford., Roman Republican Coinage, Cambridge, 1 989. 
R v. - reverse 

Drawings executed by Calin Tlmoc 
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F ig .  1 

F i g . 2 

o 0,5 1 cm 

Fig. 1 - denar republican hibrid barbarizat. Republican dcnarius barbarizcd hybrid 
Fig- 2 - denar republican - Cra\\ford nr. 352/ 1  b. Republican denarius - Cra11jord no. 352!1  b. 
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DIN ISTORICUL CERCETĂRILOR NUMISMATICE ÎN BANAT 
(până în anul 1918) 

Dana Antoaneta Bălănescu 

Ocupaţia turcească a Banatului a împiedicat, în mare măsură, pătrunderea 

ideilor umaniste ale Renaşterii italiene şi germane, idei care, prin strădania cărturarilor 
din secolele XVI - XVII au dat atenţia cuvenită vestigii lor istorice şi numismatice ale 
lumii antice' . Aşa se explică de ce, abia după ocuparea provinciei de către Habsburgi, 
apar primele preocupări despre istoria îndepărtată a Banatului. Astfel, primul numismat 
din Banat poate fi considerat Nicolae Stoica de Haţeg ( 1 75 1  - 1 833r . Cronicarul 
bănăţean a încercat să salveze de la pieire monumente istorice, statui, inscripţii de 
monede. pe care le-a achiziţionat sau le-a colectat din săpăturile efectuate în zona 
Mehadia - Băile Herculane. De asemenea, Stoica de Hateg a redactat în cursul anului 
1 83 1  un catalog al propriei sale colecţii numismatice, catalog cuprinzând 1 1 7 tipuri 
monetare şi pe care l-a trim is mitropolitului din CarlovăţJ . 

În anul 1 8 1 3 , cronicarul donează muzeului din Pesta 24 monede romane şi 
greceşti .  Mai mult decât atât, el a depăşit simpla pasiune de colecţionar, integrată în 
spiritul vremii respective de a întemeia un " Wunderkabinet", deoarece în scrierile 
sale (Cronica Banatului fi Cronica Mehadiei), a apelat deseori la argumente de ordin 
numismatic. Pe de altă parte, Stoica de Hateg a participat la săpături arheologice în 
local ităţile: Sviniţa, Plugova, Petnic4 şi, de asemenea, şi-a transformat casa într-un 
adevărat muzeu. De aceea, cronicarul bănătean a fost un deschizător de drumuri în 

, 

cercetarea ştiinţelor auxi liare ale istoriei şi în domeniul muzeologiei româneşti5 • 

1 Cf. L. Kakucs. în Banatica, 4, 1 977. p.47 1 
1 D. Mioc, Studiu introductiv la Nicolae Stoica de Haţeg. Cronica Banatului, 

Timişoara, 1 98 1 ,  p. l 4; Despre preocupările numismatice ale cronicarului bănăţean: Dana 
Bălănescu, in Banatica, 1 2111, 1 993, p.2 1 5 ; ldem, in BSNR, 86-87, nr. 1 40- 1 4 1 , 1 996, p. 
333-340; ldem, Moneda in Banatul antic-Piese romane republicane şi imperiale (sec. 1 
i.d.Ch.-1 d.Ch.), Ed. Modus, Reşiţa, 1 999, p. 1 5- 1 6; ldem, in Rejler, 1 ,  200 1 ,  p. I 3- 1 5  

} D .  Mioc, op.cit., p. 1 3 ,  nota 27; Manuscrisul catalogului se află la Mitropol ia din 
Sremski - Mitrovica (Iugoslavia} şi a fost publicat de D. Mioc, C. Feneşan, Nicolae 
Stoica de Haţeg. Scrieri, Ed. Facla, Timişoara, 1 98 1 ,  p. l 75 - 1 94. Comentariul colecţiei 
sale este cuprins in articolul nostru: Izvoarele numismatice in opera cronicarului Nicolae 
Stoica de Haţeg (1), in BSNR, 86-87, nr. 1 40- 1 4 1 , 1 996, p. 333-340 

4 L .  Kakucs, op.cit., p. 473 ; 1 .  Uzum, in Banatica, 1 O, 1 990, p.440 - 44 1 
� D. Bălănescu, in Banatica, 1 2111, 1 993, p. 2 1 3 - 2 1 4, nota 85 
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Un alt cărturar originar din Banat, contemporan cu Stoica de Haţeg, a fost 
Damaschin Bojincă ( 1 802 - 1 869),jurist si profesor la Academia M ihăileană din Iasi 
care in cartea

. 
sa. publicată la Buda ( 1 S32) Anticele romanilor acum intâia oa�ă 

româneşti scrise prezintă consideraţ i i  asupra moncdelor romane, specificând 
exemplarele descoperite la Mehadiao . 

Un moment important în cercetarea arheologică şi numismatică a Banatului 
1-a constituit activitatea Comisiei pentru salvarea şi conservarea monumente/ar istorice 
din Banat, care activa pe lângă Comisia Centrală din Viena'. De fapt, in a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, se punea tot mai des problema infiintării unei institutii 
special izate pentru coordonarea activităţii istorice din Banat. in urma acţiunil�r 
susţinute de personalităţi marcante ale vieţii publice şi ştiinţifice din Banat, precum: 
prefectul de Timişoara, bigmond (Sigismund) Ormos, Atanasie Ra(. Anton Marr , la 
Timişoara s-a constituit Societatea de Istorie şi Arheologie - SIA (in 28 iulie 1 872), 
devenită in 1 8841 1 885, Societatea Muzeală de Istorie şi Arheologie, prin contopirea 
cu Asociaţia Muzeală ( 1 882), având 1 72 membri, iar ca principal fondator şi susţinător 
financiar pc S. Ormos9 • In primul deceniu de activitate, reprezentat prin actiuni de 
salvare a monumente lor istorice si acumulări de expcricntă, se detasează initiativa lui ' ' ' ' 
Despinits P. şi Gh. Ardelean de a se alcătui cvidenţe ale numismaţilor amatori şi de a 
li se publica colecţiile10• In acelaşi domeniu numismatic, se remarcă in perioada imediat 
următoare, lstvan (Ştefan) Berkeszi 1 1 , secretarul Societăţi i  şi Bodog (Felix) Miile/cer 
(custodele muzeului din Vrsac)11 •  Se cuvine să remarcăm că membrii acestei asociatii 
au efectuat săpături arheologice in importante centre romane şi medievale: Berzovi� 
Sa tu Mare. Cenad, Vatina, Periam 1 3 ,  rezultatele unor cercetări putând servi la 

� A. H. Goli mas, C. C. Gheorghe, Bibliografia numismatică românească. Ed. Ştiin�fică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 984. p.28, nota 85 

• L. Kakucs. op. cit., p.473 
M Ibidem; FI. Medeleţ, în AnB, SN, 2, 1 993. pp.352 - 354; FI. Medelet. Nicoleta Toma, 

Mu::eul Banatului, File de cronică, 1, 1 872- 1 9 1 8, Ed. Mirton, Timisoara. 1 997, p. 1 3  
� F I .  Medelet, in AnB, SN, Istorie, I I .  1 992; A.Bejan, E.Pataki. in Banatica, 13/1, 

1 995. p. 277-290 ; N. Toma, in AnB. SN, Istorie, IV/2, 1 997, pp. 2 1 7-227 
1 1 1 /bidem 
1 1  1 .  Berkeszi, in TRET, 2 1 ,  1 905, 1 - 2, pp. 98 - 1 1 8 ;  Idem, in TRET, 22, 1 906, 1 - 2, pp. 

66 - 75 ; Idem, in TRET, 23. 1 907, 1 -2,  pp. 1 -49; ldem, in TRET, 24, 1 908, 1 - 2, pp. l39 -
1 43; Idem, in TRET, 25, 1 909. p . 1 69 1 2 B.Mil leker, în TRET, 1 882 , 47 sq; ldem, in TRET, 1 883 . p. l 5 1 ;  Jdem. în TRET, 9, 
1 883. p. l 52; Idem, in TRET, 5, 1 899, 72 sqq. 1 4 1  (despre Vărădia); Jdem, în TR.ET, 8, 4, 

1 89 I .  pp. 1 - 7 1 ;  ldem, în mET, 1 O, 1 894, 1 ,  pp. l - 46; Idem, in TRET, 1 6, 1 900, 1 -4, p.l· 
20. precum şi lucrările: Delmagyarorszag regisegleletei a honfoglalas elotti idolrbiil 
(Descoperiri monetare ale Ungariei de Sud Înainte de stabilirea wrgurilor), Timişoara. 
1, 1 897. II. 1 898. 

11 L. Kakucs, op.cit., p. 475 - 476;. Despre rela�iile lui Orm6s cu intelectualii vremii. 
vezi şi Elena Miklosik, în AnB. SN, Istorie. IV/2. 1 996, pp. 207-2 1 7  
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coroborarea datelor arheologice cu cele numismatice (de pildă, tezaurul de la Secusigiu 
din hotarul comunei Sa tu Mare). 

Activitatea cea mai prodigioasă pe plan numismatic se datorează. însă. lui 
Sigismund Ormos ( 1 8 1 3  - 1 894, pe care D.A.Sturdza 1-a numit ,..grosser Freund der 
Arclweologie wul Spe=iallist der Numismatik"1�.  De altminteri, cărturarul muntean a 
achizi!ionat. din însărcinarea Prezidiului Academiei Române, multe monede valoroase 
de la colccţionarul timişorean, structura colecţiei acestuia fiind deseori men\ionată in 
presa şi studiile vremii 1 �. Pe de altă parte, fondul numismatic al Muzeului Banatului 
se întemeiază, in cea mai mare măsură, pe donaţia testamentară a omului de cultură 
Ormos1 6, care in «calitatea sa de Mecena a acceptat să-�i transforme colecţiile 

particuiGI:e intr-o colecţie publică» 1 7 • 
In continuare, vom încerca să eviden�iem, principalele preocupări ale 

Societăţii Muzeale de Istorie şi Arheologie (SMJA) in domeniul numismatic. În spiritul 
vremii. o atenţie însemnată a fost acordată, fire�te, descoperirilor monetare. Dar dincolo 
de aceste semnalări, cuprinse, de altminteri în diferite repertoriil8, se cuvine să 
remarcăm intenţiile, deseori reu�ite, de valorificare expoziţională �i editorială a 
acestora. 

Astfel, colectiile numismatice, întemeiate prin donatii ori achizitii, si-au ' ' ' ' 
avut locul cuvenit, alături de cele arheologice �i de bibliotecă. La deschiderea oficială, 
a primului spaţiu muzeal primit de SIA în Casa Wellauer (24 mai 1 877), fondul 
numismatic era prelucrat ştiin\itic şi expus in vitrine speciale (dulapuri cu oglinzi)19• 
În anul 1 880, s-a deschis şi expoziţia de arheologie �i numismatică, având un sistem 
modem de catalogare a exponatelor20, deziderat subliniat încă în primul număr al 
primei publicaţii ştiinţifice a SIA ( 1 872) 2 1 :  Buletin Istoric şi Arheologic (Tortenelmi 
es Regeszeti Ertesito) . 

Sfărşitul secolului al XIX-lea �i începutul celui următor a marcat apari�a în 
Banat a unor lucrări istorice şi arheologice, de însemnătate, avându-i ca autori pe : L. 
Bohm. Mil leker B. ,  T. Ortvay, 1. Berkeszi22, lucrări care cuprindeau în paginile lor şi 

1� În traducere: mare prieten al arheologiei şi specialist în numismatică, (cf. A.Bejan, 
E. Pataki, op. cit. ,  nota 1 8);  FI . Medelet, Nicoleta Toma, op. cit . ,  p. 24, nota 97 (care 
menţionează călătoria de studii a lui O�os din 22-25 august 1 879, în timpul căreia s-a 
întâlnit cu personalităti de seamă ale culturii românesti) 1 5 • ' . • , 

· TRET, s.n., 1 2, 1 896, 1 ,  p. 456 - 457; TRET, 4, p .  1 04 - I l  7 
:� FI . Mcdele�, in AnB, SN, Arheologic-Istorie, III, 1 994, p.24 1 

18 FI . Medelcţ, Nicoleta Toma, op. cit. , p. 1 2  
Vezi şi FI . Medeleţ in AnB, SN. Arheologie-Istorie, III, 1 994, p. 240: Dana Bălănescu, 

Moneda În Banatul antic. pp. l 3- 1 7  
19 FI. Mcdelcţ, Nicoleta Toma, op.cit. ,  pp. 22-23 20 Ibidem, p. 25,  nota 1 09 11 Ibidem, p. 1 7  
� Ibidem, p. 27 
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consideratii numismatice. Istvân Berkeszi ( 1 853 - 1 922) era, deja în 1 892, secretar al 
SMIA. şi  �e preocupa, încă la inceputul carierei sale, de structurarea fondului arhivistic 
pe mari teme precum şi de publicarea unui catalog al acesteia23• Totodată, tânărul 
secretar , a avut ca iniţiativă, achiziţionarea unui fond documentar «Banatica» (referitor, 
evident, Ia Banat)24• 

În anul 1 90 1 ,  Berkeszi este instalat ca secretar-sef si custode al muzeului, si . . . 

declanşează campania publică pentru un nou edificiu al muzeului în Timiş�ara_:s 
Pentru istoria Muzeului Banatului, un moment deosebit a fost prima expozitie ' 

numismatică, din vara anului 1 904, organizată de Berkeszi. Cele trei vitrine etalau 
monede romane referitoare la cucerirea Dac iei, apoi monede bătute la Yiminacium şi 
in Dacia, mcdalii referitoare la istoria Banatului şi Timişoarei, numismatul timişorean 
proiectând alte trei vitrine care să conţină monede barbare, greceşti, romane, tezaure, 
cu precizarea locului de descoperire26_ 

Anul următor, 1 905, a marcat alte două evenimente pe acest plan : încheierea 
inventarierii medaliilor. monedelor maghiare, decoratii lor, si organizarea unei expozitii 

' , ' 

cu 27 de tezaure, însumând 5200 piese, etalarea lor fiind insotită de un text explicativ27• 
Între direcţiile strategice considerate de Berkeszi s-a numărat : necesitatea adunării 
tezaurelor monetare, atragerea de colaboratori specialişti (de pildă: Bleyer Izso)28• 

Importantul repertoriu de descoperiri monetare din Banat, redactat de 
Berkeszi : Delmagyarorsag eremleletei29, a fost însoţit, in acelaşi an 1 907 de alte 
studii ale acestuia privind medaliile Timişoarei, bancnotele imprimate in acelaşi oraş 
in anul 1 849, precum şi colecţia de bancnote ale MB30• 

În anul 1 9 1 3 , colec�a numismatică a MB cuprindea 30. 1 8 1  piese3 1 ,  iar in 
1 9 1 6, un număr de 30.266 exemplare32• 

La capătul acestor câtorva rânduri, se cuvine să subliniem că. alături de 
demersurile din alte domenii (arheologie, istorie, artă, etnografie, ştiinţe naturale), 
cercetarea numismatică din secolul al XlX-lea şi începutul veacului următor, a marcat 
inceputul muzeologiei moderne, depăşindu-se stadiul de colecţii şi curiozităţi. Rolul 
covârşitor al personalităţilor pomenite, care au ştiut să perceapă fenomenul istoric 
specific epocii, a imprimat jaloane de evoluţie, viabile şi în zilele noastre. 

�4 Ibidem. p. 53 
25 Ibidem, p. 67 
26 Ibidem. p. 77. nota 665 
27 Ibidem, p .78, nota 674 
28 Ibidem, pp. 82-83 
29 TRE.T, SN, XIII/ 1 -2, 1 907, pp. l -49, publicat şi separat 
30 FI. Medeleţ, Nicoleta Toma, op. cit., p. 86, notele 748-749 
31 Ibidem, p. 99, nota 892 
32 Ibidem, p. 1 04 
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DE L'HISTOIRE DE RECHERCHES NUMISMATIQUES DE 
BANAT 

(jusqu'a l'annee 1918) 

Resumee 

L' occupation otomane du Banat a empeche la penetration des idecs umanistes 
de la Rcnaissance Italienne et Allemande, des idees dont la labeur des erudits de XVI
XVII-emcs siecles ont donne l 'attention pour les vestiges historiques et numismatiques 
du monde antique. Ainsi, apres la conquis Habsburgique de la province, on apparu les 
premieres preoccupations concemant 1 'histoire ancienne du Banat. 

Le premier numismat peut etre considere Nicolae Stoica de Hateg ( 1 75 1 -
1 833 ) , qui a redacte aussi un cataloque de sa propre collection et, meme. dans ses 
ocvreues il a appelle souvant aux arguments numsimatiques. 

Un autre savant de Banat, contemporain avec Stoica de Ha�eg a ete 
Damaschin Boj incă ( 1 802- 1 869). jurist et proffesseur a 1 'Academie de Iassy, qui dans 
son livre: <<Antice/e romanilor acum întia oară româneşti scrise)) prcsente des 
considerations sur les monnaies romaines, en mentionnnant les pieccs decouvertes ă 
Mehadia. 

Un moment important dans la recherche archeologique et numismatique du 
Banat a etc l ' activite de la Commission pour la Sauveur et la Conservation des 
Monuments H istoriques de Banat, qui a active autour de la Commission Centrale de 
Vienne. 

Ă suivre des actions soutenues de personalites marquantes de la vie publique 
et stientifiques de Banat comme : Zsigmond (Sigismund) Orm6s,), Atanasie Rat, Anton , 
Marx· ă Timişoara a ete constitue la Societe d' Histoire et d' Archeologie ( 1 872), 
devenue en 1 882 la Societe Museale d' H istoire et d'Archeologie. 

Le final d'article presente l 'activite (expositions, donations et publications) 
et le rol notable de Zsigmond Orm6s et, surtout, de Istvân (Ştefan) Berkeszi. 
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450 DE ANI DE LA CUCERIREA TIMISOAREI DE CĂTRE TURCI ' 

Tiberiu Ciohamt 

Rcprcsiunca sângeroasă şi măsuri le draconice luate de nobil imea maghiară, 
după infrângcrea in vara anului 1 5 1 4 (chiar sub zidurile Timişoarei), a răsculatilor 
conduşi de Gheorghe Doja, au contribuit la scăderea dramatică a capacităţii de apărare 
a cetăţii timişene. Faptul că iobagii nu mai puteau să facă parte din garnizoana acesteia 
sau din oastea comitatului a atras după sine. cum era de aşteptat, defec�iuni grave in 
organizarea mil i tară a provinciei bănăţene şi implicit o slăbire a forţei de rezistenţă a 
Regatului Ungar în faţa expansiunii otomane 1 •  

Toate acestea se petrec într-o vreme in care pericolul turcesc se amplifică. 
Sultanul Soliman Magnificul reia atacurile impotriva Ungariei. cucerind Sabacul şi 
asediind Belgradul, în 1 52 1 .  În această împrejurare, padişahul îl trimite pe Mehmed 
Hyde în fruntea unei corp expediţionar, numărând 40000 de războinici, în direqia 
Timişoarei. cu scopul de a împiedica trupele creştine din Banat să intervină în sprij inul 
Bclgradului .  După ce traversează Dunărea pe la Palanca şi  Panciova, osmanlâii 
înaintează nestingheriti până la Peciul Nou unde, totuşi, sunt stopa\i. Retrăgându-se 
spre Belgrad invadatorii jefuiesc totul în cale, pustiind intreaga regiune pe care o 
străbat�. 

Cucerind Belgradul la 29 august 1 52 1 ,  turci i  intreprind, in anul unnător, o 
nouă expediţie in Banat, stăvil ită şi ea tot la Pcciul Nou. Şi de această dată, comitatul 
timişan este prădat crunt, păgân ii  punând mâna pe o multime de vite şi luând in robie 
peste 1 500 de localnici' .  

Slăbită ca unnare a numeroaselor confruntări cu ostile lslamului, dar si de , ' 
măsurile deosebit de aspre luate împotriva ţărănimii după evenimentele din 1 5 14 
(măsuri ce o vor lipsi de cea mai mare parte a potenţialului său militar), armata maghiară 
este zdrobită de otomani la Mohacs, in 29 august 1 526, ocazie cu care însuşi regele 
Ludovic al l i-lea piere în luptă, iar Buda este ocupată la scurt timp (pe I l  septembrie) 
de trupele turceşti4• 

Ioan-Aurel Pop, J1Jievodatul Transilvaniei şi Părţile Vestice în sec. XII - XVI, 
in O istorie a românilor (studii critice), Editura Fundatia Culturală Română. 
Ce�trul de Studii Transilvane, Cluj- Napoca, 1 998. p. I

.
23. 

� *** Timişoara 700. Pagini din trecut şi de azi, Timişoara, 1 969. p. 55 - 56. 
: Ibidem, p. 56. 

Aurel Decei, Istoria imperiului Otoman până la 1656, Editura Şti inţifică şi 
Enciclopedică. Bucureşti, 1 978, p. l 73- 1 74. 
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În ani i  care au urmat vor avea loc confruntări sângcroase intre Ioan Zapolya 
şi Ferdinand de Habsburg pentru preLuarea coroanei Sfântului Ştefan, ce vor influenţa 
negativ şi situa�ia Timişoarei. in anul 1 529. Zapolya solicită sprijinul otomanilor, 
care ocupă iarăşi Buda, instalându-1 aici ca rege al Ungariei pe protejatul lor. Luptele 
cu imperial ii continuă până la 24 februarie 1 53 8  (în conflict intervenind si Petru Rares 
domnul Moldovei), când între bcligeran\i se ajunge la un consens. radticându-se, i� 
Oradea. o pace prin care se hotăra ca Transilvania să intre in stăpânirea lui Zapolya, 
unnând ca după moartea sa. intreg regatul maghiar să revină lui Ferdinand de Habsburg 
sau urmasilor săi5• ·

După decesul lui Ioan Zapolya (survenit la 22 iulie 1 540), inalta Poartă 
otomană acordă tronul Ungariei fiului acestuia, Ioan al II-lea Sigismund, care, minor 
fiind. va domni sub regenţa mamei sale lsabella dar şi sub cânnuirea reală a episcopului 
- tezaurar (vistier) George Martinuzzi6• 

Peste un an, mai precis la 29 august 1 54 1 ,  turcii ocupă din nou Buda, care 
devine rcşedin�ă a paşalâcului cu acelaşi nume, apărut ca urmare a transfonnării in 
provincie otomană a Ungariei centrale. Comitatele din vestul şi nord-vestul ţării rămân 
în stăpânirea Habsburgilor. iar Transilvania voievodală. Banatul si Partium (Crisana, 
Sătmar, Maramures etc) vor alcătui un principat autonom sub suzera�itatea Înaltei P�rtF. 

În anul '1 55 1 , armatele imperiale conduse de generalul Castaldo ocuPă 
Transilvania şi Banatul, împrejurar.e în care comitele de atunci al Timişoarei, Petru 
Petrovici, (care deţinea şi functi ile de ban al Caransebeşului ş i  comandant general al 
oştilor partidei lui Zapolya din Banat)H este înlocuit cu Ştefan de Losoncz, partizanul 
imperiali lor. Ferdinand de Habsburg solicită sultanului recunoaşterea noii situaţii, dar 
acesta refuză şi în octombrie trupele turceşti ,  conduse de sangeacbeii de Seghedin şi 
Semendria, cărora li se adaugă oştile Moldovei �i Ţării Româneşti (silite să se alăture 
corpului expediţionar otoman), pătrund în Transi lvania'1• 

Cetatea Timişoarei se confruntă, acum, cu o situa\Îe disperată, căci. după o 
perioadă de relativă securitate asigurată de stăpânirea Banatului de către tabăra 
zapolyană (sprij inită de turci), trecerea acesteia sub controlul imperiali lor face ca 
zona să devină teatru de război între creştini şi musulmani. Toate acestea" se întâmplii 
pe fundalul unei decăderi a sistemului defensiv al frontierelor bănătene si a slăbirii 
evidente a gamizoanei timişorene şi a oastei comitatului timişan. 

' · 

Bun cunoscător al acestor realităţi, Petru Petrovici îl previne pe noul 
comandant Ştefan de Losoncz, atunci când îi predă cheile oraşului, asupra situaţiei 
militare precare pe care o prelua: "mă oblig să fiu grăjdarul şi să curăţ caii aceluia 
care va putea apăra locul acesta de turci timp de trei ani" 10• 

5 
6 *** Istoria Românilor. vol.IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 200 1 ,  p.506. 

Ibidem, p. 508. 7 
8 loan-Aurel Pop. op.cit. ,  p. l 24.  

1 .  D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului. Editura Mitropol iei Banatului, 
Timisoara, 1 977. p. 76. 9 • 

*** Istoria României in date, Editura Enciclopedică Română. Bucuresti , 1 97 1 ,  p. I 22. 
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Informat de Petrovici asupra evenimentelor. padişahul porunceşte l ui 
Mohamed Sokol i, beglerbegul Rumeliei şi vizirului Mahmud Paşa să atace trupele 
imperiale din Banat cu o forţă armată de cea. 80000 de oameni şi 50 de tunuri . Aceştia 
ocupă mai multe cetăţi bănă�ene şi se îndreaptă spre Timişoara pc care incep să o 
ascdieze la 1 3  octombrie 1 55 1 1 1 •  Garnizoana cetăţi i. numărând 3570 de soldaţi (2020 
călăreţi şi 1 550 pedestraşi )  în majoritate mercenari aflati în solda împăratului de la 
Viena. era comandată de Ştefan Losoncz. Acesta ia o serie de măsuri de forti ficare a 
principalelor puncte de apărare şi a intrărilor în cetate în scopul întăririi sistemului 
defensiv timişorean. La rândul lor. turcii  se fortifică la poarta de nord şi încep un 
bombardament intens asupra cetăţi i .  Somaţi să capituleze. creştinii refuză, fapt ce îi 
determină pc asediatori să inccrcuiască complet Timişoara. Sperând ca, printr-un asalt, 
să pătrundă în cetate, otomanii îşi îndreaptă loviturile artileriei in special asupra 
zidurilor sudice. considerate mai vulnerabile. Trupele creştine, ce apără .. Insula". 
opun însă o aprigă rezisten�ă şi, abia după ce sunt distruse mai multe case. ei le 
incendiază pe cele rămase întregi şi se retrag in cetate. În aceste condiţii, invadatorii 
încearcă să străpWlgă apărarea creştină în zona porţii de lângă 

"
Turnul de apă", puternic 

fortificată şi deservită de o numeroasă unitate militară imperială. Toate încercările de 
asalt ale turcilor sunt însă respinse sistematic cu mari pierderi în rândurile acestora 
(cauzate şi de desele incursiWli executate de asediaţi în afara zidurilor). Populaţia 
oraşului în majoritate românească participă activ la rezistenţă, sprijinind substanţial 
pe apărători i cetăţii .  O dovadă concludentă a acestui fapt o constituie mulţimea 
scrisorilor in l imba română pe care osmanlâii le-au aruncat in vârful săgeţi lor 
localnicilor. scrisori ce cuprindeau somaţii prin care se cerea încetarea ostilităţilor şi 
predarea cetăţi i 1�. Aportul populaţiei civile explică, in bună parte, eroica rezistenţă a 
creştinilor în condiţiile in care existau disensiuni intre comandanţii Timişoarei,  
garnizoana acesteia era foarte mică, iar superioritatea numerică şi in armament a 
acestora era covârşitoare. Realizând situaţia dificilă în care se afla datorită greutăţii 
asediului, rezistenţei înverşunate a gamizoanei şi populaţiei civile şi nefiind pregătit 
pentru o campanie de iarnă, Mohamed Sokoli ridică asediul la 27 octombrie 1 55 l ,  
intorcându-se l a  Belgrad. Pe tot parcursul retragerii sale. armata turcă este urmărită 
de cavaleria imperială, condusă de Ştefan de Losoncz, care-i atacă ariergarda. După 
retragerea turcilor şi recucerirea unor cetăţi bănă�ene. reizbucnesc neîn�elegeri le dintre 
comandan�i i  imperiali, la care se adaugă nemul�mirea populatiei oraşului şi a 
comitatului fa� de jafurile şi atrocită�ile la care se dedaseră mercenari i străini ale 
căror solde nu fuseseră achitate13• 

Acum se fac noi întăriri la cetate, în special in zona porţii de est şi la "Turnul 

I l  
1 � Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Editura Facla, Timişoara, 1 98 1 ,  p. 1 33 .  

*** Timisoara 700. Pagini din trecut si de azi, p.56-57. 1 \  ' ' 
- ***  Istoria Românilor, p.5 1 1 -5 1 2. 
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de apă": de asemenea este consolidat zidul nordic care in plus este împrejmuit cu 
garduri din sârmă ghi�pată. Se sapă încă două şanllJri pentru apărarea . .Insulei", ce� 
şi "Turnului de apă'' .  In Timişoara sunt aduse mai multe unită�i militare. printre care 
�i cele ale nobil ilor români Balint şi Ion Moga din Caransebeş. efectivele gamizoanej 
numărând 23 1 O soldaţi (din care cea 400 mercenari de origine spaniolă şi germană, 
comandaţi de spaniolul Alfonso Perez)l�.  

Între timp. o mare armată otomană alcătuită din 1 60000 de oşteni si 
comandată de al doi lea vizir al Înaltei Porţi. Ahmed, traversează Dunărea ( iunie I SSi) 
şi înaintează spre Timişoara. Seraskerul turc îşi ridică tabăra la o distanţă de 5 ore de 
cetatea Timişoara. trimi�ându-1 pe Mehmct Sokoli (cel care condusese asediu! din 
anul anterior). in fruntea a 1 500 de spahii cu misiunea de a recunoaste pozitii le si 
situa� ia gamizoanel timişorene. Această mare unitate este însă infrântă c� mari pierderi 
din rândurile sale, in 24 iunie. Cu această ocazie, creştinii iau 20 de prizonieri de la 
care obţin informa\ii pre�ioase referitoare la starea, efectivele şi planurile otomanilor: 
A doua zi. pe 25 iunie 1 552, Ştefan de Losoncz atacă şi infrânge avangarda oştirii 
turceşti. La 29 iunie, Ahmed ajunge cu cea mai mare parte a forţelor sale militare la 
Timişoara, impresurând-o1 5• Turcii încep să ridice întărituri in faţa porţii răsăritene. a 
celei nordice şi în dreptul zidurilor de la nord. Dispunând de o artilerie foarte puternică. 
turcii încep să bombardeze cetatea şi oraşul,  distrugând numeroase clădiri. Trupele 
creştine ce apărau ,.Insula" se retrag . restul caselor fiind incendiate, iar podul te 
tăcea legătura dintre .,Insulă" şi cetate aruncat in aer de apărători . .  

După patru zile de bombardament (ce a provocat breşe in  ziduri, reparate 
noaptea de asediaţi ). otomanii declanşează asaltul reuşind să ocupe spărturile produse 
în zidul de est. Acum ei încearcă să intre în cetate . ocazie cu care se încinge o lupii 
disperată in şanţul de apărare al acesteia. Turcii sunt in cele din urmă respinşi, lăsând 
pe câmpul de bătaie peste 2000 de morţi şi răniţi şi pe însuşi Mustafa Tembel, beiol 
de N icopole (cel care comandase aqiunea). Moare. de asemenea. lovit fiind de ua 
glonte (in timp ce observa mişcările turci lor. de pe o colină, din dreptul porţii de est) 
şi căpitanul spaniol Castelluvio16• 

În 6 iulie are loc un nou asalt turcesc care este şi el respins. Situaţia asediaţiklr 
ajunsese la un punct foarte critic, ei fi ind nevoiti să facă fată unui permanent tir de . ' 
artilerie şi unor atacatori care dispuneau de o superioritate numerică copleşitoare. 
Deşi rezistă cu dârzenie, creştinii au la rându-le pierderi serioase pe care nu pot insi. 
să le înlocuiască. Numeroasele solicitări de sprij in militar expediate prin soli travestip 
(care au reuşit astfel să străbată pe timp de noapte liniile inamice) rămân fără rezuJtal 
Astfel generalul Aldana, căpetenia trupelor imperiale din Lipova, refuză să trimiti 
ajutoare. iar un detasament alcătuit din 1 000 de soldati trimisi de la Arad este lichidat . ' , , 

1 48 

,. Aurel Decei. op. cit . . p. I 94. 1 <  . • • •  nmisoara 700. Pagini din trecut si de azi. p.57. 11>  • • 

lhidem. p. 58. 
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de otomani mai înainte de a se apropia de Timişoara. Dacă până atunci apărarea cetăţii 
timi�orene era uşurată şi de condiţiile naturale, în special de mlaştinile şi apele 
Begheiului şi ale Timişului, acum, în luna iulie mlaştinile încep să sece. favorizându
i pe atacanţi. care util izând scânduri şi bârne, vor ajunge până sub zidurile cetăţi i 1 7• La 
25 iulie, .. Turnul de apă''. situat între cetate şi oraş, este distrus parţial, turcii declanşând 
un asalt general (care a durat 5 ore) împrejurare în care pier 3000 de păgâni şi 1 1 3 
creştini. A doua zi. asaltul este reluat cu o intensitate sporită şi cu toată dârLa rezisten!ă 
opusă Je tmpele gamizoanei timişene, ce apărau .,Turnul de apă", otomanii reuşesc 
ce-i drept cu mari pierderi - să îl ocupe, silindu-i pe apărători a se retrage între zidurile 
cetăţii .  Prin această acţiune. legătura dintre cetate şi oraş este întreruptă. La 27 iul ie, 
Ahmed Paşa somează din nou pe creştini să capituleze, făgăduindu-le în schimb 
libertatea. Totodată, o delegaţie a orăşenilor însoţită de o escortă turcească, îi solicită 
lui Losoncz să accepte propunerea căpeteniei otomane, pentru a nu pune în pericol 
viaţa civililor şi  mil i tarilor. Ameninţători, lefegii spanioli şi germani cer acelaşi lucru, 
fapt ce-l determină, in cele din urmă, pe comandantul garnizoanei să înceapă 
rratativele1 M. Losoncz sol icită trecerea liberă pentru soldaţii săi şi  păstrarea armelor şi 
a steaguri lor. Ahmed este de acord cu aceste condiţii, semnând chiar un document 
prin care se obliga, sub pres tare de jurământ, să le respecte, promiţând chiar şi căruţele 
necesare pentru bagaj ele gamizoanei şi o numeroasă gardă care să asigure creştini lor 
securitatea. În actul respectiv perfidul paşă se mai obliga să intreprindă măsuri prin 
care să se asigure siguranţa vieţi i şi a avutului populaţiei civile ce ar fi dorit să plece 
din oraş. Evacuarea Timişoarei a avut loc la 30 i ulie 1 552. când atât mil itarii cât şi 
civilii părăsesc fortificaţia şi urbea timişană trecând printr-un culoar alcătuit din două 
siruri de ieniceri. Odată ce apărătorii au iesit pe poarta Lipovei, ( Praico) turcii  încalcă 
' . 

înţelegerea. atacându-i .  Izbucneşte o confruntare sângeroasă intre turci şi creştini, 
finalizată prin masacrarea in total i tate a gamizoanei t i m i şorene şi răn irea 
comandantului său, care este capturat şi dus in faţa lui Ahmed. Losoncz ii reproşează 
vehement vizirului otoman lipsa de scrupule şi nerespectarea înţelegerii .  Drept răspuns, 
acesta îi aduce aminte că şi imperialii  procedaseră la fel cu Ulama Paşa, când acesta 
predase Lipova, imperiali lor. După aceea, Ahmed porunceşte să fie decapitat, iar pielea 
capului, jupuită şi umplută cu iarbă de mare este trimisă padişahului 19• Craniul infipt 
intr-o sulită a fost expus la intrarea in cetate. În continuare, orăsenii sunt obligati ca, 
împreună �u avutul lor, să revină în oras, turci i  ocupând întreag� Timisoară. Spe'riate 
de �tirea capitulării Timişoarei şi a măc� lăririi garnizoanei acesteia, tru'pele imperiale 
aflate in celelalte forturi bănăţene le vor evacua în grabă sau se vor preda. Generalul 
Aldana - despre care Castaldo afirma că este ,,cel mai m izerabil om din lume" - fuge 
în Transilvania, pem1iţând astfel turcilor să cucerească Iară luptă Lipova, Şoimuş şi 

17 
18 A urei Decci. op. cit., p. I 94. 
19 Nicolae Stoica de Ha\eg, op.cit . ,  p. I 36. 

lbidem. p. 1 36- 1 37.  
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alte cctă{i20• În scurt timp, o bună parte a Banatului este ocupată de turci şi, după mai 
bine de un veac şi jumătate de rezisten!ă antiotomană, acesta devine provincie turcească, 
iar in cetatea timişană este instalată o numeroasă garnizoană. condusă de fostul 
beglerbeg de Buda. Gazi Kasim Paşa, devenit acum primul cânnuitor al Paşalâcului 
de Timişoara2 1 •  

450 YEARS SIN CE THE CONQUEST OF TIMIŞOARA BY THE TURKS 

Summary 

The military potential of Hungary-and the region of Banat implicitly
diminished steadily duc to the very strong mcasures taken by the Hungarian nobility 
against the participant, in the peasant war. 

In  1 52 1  Sultan Suleiman the Magnificent resumed his attacks against the 
Hungarian Kingdom and he sent a numerous anny on a mission of taking over 
Timişoara. The action ended in fai1ure but it would be resumed in the summer of the 
same year after the conquest of Bel grade. 

On 29 August 1 526 the Hungarian army was defeated at Mohacs and the 
Turks occupied Buda. In the months that fol lowed b1oody batt1es look place between 
Ioan Zapolya and Ferdinand ofHabssburg for the crown ofHungary. These fights had 
a negative intluence on the situation of Timişoara. With the Turks' help, Ioan Zapolya 
became the King of Hungary. 

In 1 538 a peace treaty was signed at Oradea. Zapolya was recognised as the 
ruter of Transylvania and Femand of Habsburg was to inherit the wholc Hungarian 
Kingdom after his death. 

When the King died, his son - Ioan II Sigismund- succeeded to thc throne 
with the Turks' help. As he was a minor at the time, Ioan Il govemcd under the tutelage 
of his mother, lsabella and friar Martinuzzi .  

On 29 August 1 54 1  the Turks reoccupied Buda and tumed in to the residence 
of their pashalik-bearing the same name- set up as a result of tuming Central and 
South Hungary in to an Ottoman province. 

In October, the same year, at Debreceni the Hungarian diet recognized the 
suzerainty of the Ottoman Empire over Transylvania, Banat and the regions from 
north-west of Transylvania ( Partium). These territories were organized in an 

:o Aurel Dccei, op. cit., p. 1 95 .  ' 1  
- Ibidem. 
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autonomous state vassal to the Sublime Parte. 
In 1 55 1  the imperial annies led by general Costoldo occupied Transylvania 

and Banat. Under these circumstances the Turks invaded Transylvania. 
The fortress of Timisoara - whose commander was Stefan of Lasoncz- was 

attackcd by a numerous army 
'
led by Mahomed Sokoli, the beg of Rumerili and vizir 

Mahmund Pasha ao 1 5  October 1 55 1 .  The fortress resisted the Turks'  siege and in the 
Jong run the Ottomans retreated towards Bel grade because of the imminent coming 
of winter, closely followed by the imperial cavalry led by Ştefan ofLosoncz. 

In June 1 552 a new attack against Timişoara was ordered by the sultan. That 
time 1 60.000 soldiers led by Ahmed Pasha were sent and after a month of besieging 
the fortress they succeeded in taking it over. 

Even though hc had promiscd them l iberty, the perfidious pasha ordered the 
mas sacre of the Christian soldiers who bravely fought in defence of their fortress in 
response to the reprisals ofthe imperial army at Lipova. The commander ofTimişoara, 
Losoncz, who had been wounded and taken prisoner, was beheaded and his scalp was 
stuffed with straw and sent to the Padishah. 

Undcr thcse circumstanccs, the city and the fortress of Timişoara were 
occupicd by the Turks' armies led by Kasim Pasha wbo became the first bcy of thc 
pashalik ofTimişoara. 

1 5 1  www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro
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INFORMA ŢII DINTR-UN VECHI MANUSCRIS LUGOJEAN 
DESPRE CONSTRUCTIA UNOR BISERICI BĂNĂ TENE ' ' 

Valeriu Leu 

În anul 1 93 1  loan Boroş, arhiereu-prepozit greco-catolic din Lugoj incheia 
lucrul la un manuscris care 1-a ostenit indestul dar 1-a şi bucurat: .. după multa osteneală 
pusă cu abnegatie - manuscrisul - întregi tor al actelor consignate din 1 779- 1 800 l-am 
tenninat la 28 iulie 1 93 1 .  Mul�umesc bunului O-zeu că mi-a dat voia şi putere la 
aceasta. Dacă voiu putea să mai continuez şi pentru anii următori - cel puţin până la 
1 83 1  - este voia O-lui dară mă simt mult obosit fiind in vârstă de 8 1  de ani. Lugoj,  28 
iulie 1 93 1 .  Ioan Boroş archiercu-preposit român unit". l nten�ionasc redactarea unei 
cronologii istorice a Lugoj ului şi unităţii administrative a cărui centru a fost, de la 
prima atestare documentară până. cum arată şi însemnarea de mai sus, la 1 83 1  aşa 
încât a inceput să adune informatic pe care a dispus-o sub fonna unor fişe intr-un 
manuscris intitulat "Repertoriul istoric despre oraşul şi districtul respective vechiul 
judeţ al Caraşului din anul 1 332- 1 800"1 • Chiar titlul dă o pretioasă indicaţie asupra 
proiectu lui. S-a lucrat in etape pe măsură ce se acumula informa�ie dar şi în pas cu 
puterile unui om ajuns la senectute. Iniţial era vorba să meargă până la 1 800 (cum 
afirmă titlul) apoi. în 1 93 1 .  îşi propune să ducă lucrurile mai departe cu încă trei 
deceni i .  

Parcurgerea textelor rămase pun in  lumină nu numai etapele dar şi  sursele 
utilizate. Pentru evul mediu este dator aproape în exclusivitate istoriografiei maghiare 
referitoare la Banat, cu deosebire lui Pesty Frigyes1 iar de la cucerirea austriacă ( 1 7 1 8) 
până la anexarea Banatului la Ungaria ( 1 778-1 779) adică pentru epoca aşa-numitului 
"Banat imperial" informatia disponibilă este preluată de la L. Bar6tP . Evident, există şi 
ale surse. mai mărunte. inutil de invocat in l imitele de spaţiu pe care le are studiul de 
fa�. Important rămâne faptul că pentru intervalul dintre 1 332 şi 1 778 s-a folosit informaţie 
edită. în schimb, pentru perioadele următoare. valoarea manuscrisului rămas de la Ioan 

1 Manuscris în colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie al municipiului Lugoj, nr. 
inv. 1 79/ 1 980. Pentru bunăvoinţa de a ne fi pennis cercetarea acestui preţios document 
aducem şi pe această cale mulţumiri l e  noastre d-n�i Lumini�a Wal lner-Bărbulescu 
directoarea prestigioasei instituţi i  culturale bănăţene. lnsernnarea mai sus-citată se află 
la fila 289. 

1 Pesty Frigyes, Krasso vcirmegye toru!nete. Okleveluir, I I I ,  Budapesta, 1 883 şi A 
Szon?ny bcinsug es SzorenJ' vfmegye tortenete. II-I I I ,  Budapesta, 1 877-1 878. 

j L. Bar6ti, Adattar Delmagyarorszag XVIII Szazadi tortentetelzez, voi 1,  Timişoara, 
1 893. voi. I l ,  Timişoara 1 900- 1 904; voi. suplimentar, Timi�oara 1 907. 
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Boroş creşte cnom1 tocmai datorită izvoarelor pc care le-a util izat şi care sunt aproape 
in exclusivitate inedite. El a awt acces Ia protocoalele Congregatii lor comitatului Caras, 
reproducând regestrele dar uneori (prea rar din pf1cate) şi fragmente din procesele-verbaie 
propriu-zise, documente păstrate, in perioada interbelică, la Lugoj .  Acestora le-a alăturat, 
pentru anii 1 800- 1 85 1 ,  cronica minoriti lor din acelaşi oraş� . În mod cert arhivele 
contemporane nu mai păstrează o scrie de documente invocate de Ioan Boroş iar cronicii 
minorite i s-a pierdut urma. În aceste circumstan\e este inuti l să mai insistăm asupra 
valorii pentru studiul modernizării bănăţene pe care o are manuscrisul aflat la M uzeul 
Municipal. Desigur, există destule dificultă�i. Cea mai mare rezidă tocmai in rezumarea 
pe care o făcea autorul. Perspectiva din care ·privea lucrurile Ioan Boroş era una adecvată 
principiilor pozitivismului istoriografic neinteresat de sensibil ităti. imaginar, mentalităţi, 
descoperiri ulterioare ale istoriografiei universale, ceea ce-l face să rezume sau doar să 
anunte existenta unor documente la care istoricii de astăzi nu pot decât jindui dar care 
sunt de negăsii. Pe de altă parte lipseşte aparatul critic care ar fi crescut mult precizia 
textului in general şi ar ti uşurat mult cercetările contemporane, căutarea unuia sau 
altuia din documentele invocate. Şi stilistic şi gramatical există defici�nte care ţin de 
vremea in care s-a redactat, unele aparţin omului dar şi oboseli i .  Intr-un cuvânt, 
manuscrisul lui Ioan Boroş poate fi folosit mai de grabă ca o sursă istorică el însuşi, cum 
s-a şi intâmplats , pentru ultimele două decenii ale veacului al XVIII-lea şi editată integral 
partea care cuprinde traducerea sa după ziarul minoriţilor lugojeni, izvor esenţial pentru 
istoria Lugojului6 , de fapt al unui complex istoric urban ce stă sub senmul Europei 
Centrale, si pentru intregul Banat. lo. 

Intre infonnaţiile a căror conservare a fost intermediată de manuscrisul lui 
Ioan Boroş, sunt şi câteva care se referă la construcţia de biserici .  Domeniul acesta 
este extrem de lacunar sub toate aspectele dar mai ales al istorieF . Există încă multi 

4 Ephemerides sive Diarium Venerab. Conventus Lugosiensis ordinis Minorum 1. 
Francisci Conventalium, manuscrisul acesta aflat odinioară la Lugoj, la parohia catolici 
din oras. Nu se mai stie unde se află astăzi. 

s V. Muntean, Co�tribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1 990; V. Leu, Studii istorice 
bănăţene, Reşiţa. 1 997; Gh. Luchescu, V. Muntean. V. Lăzărescu, Spiritualitate lugojeană, 
Timişoara 1 993 sunt doar câteva din lucrările care citează manuscrisul lui Ioan Boroş. 

6 Diariul minori�ilor a fost util izat ca izvor important de 1. 1vanyi, Lugos. Rendezetl 
Tamicsu Varos Tortenete, Suboti�a. 1 907 şi mai ales de r .  Boros în mai toate lucrările 
sale referitoare la veacul al XIX-lea, în mod cu totul deosebit in Evenimentele revoluţiei 
de libertate din anii 1848149 desfăşurate in Lugt�, Lugoj 1 927. traducere de fapt a cronicii 
minori te. 

7 Vezi N. Comeanu. Monografia Eparhiei Caranseheşului, Caransebeş, 1 940 care 
rămâne o sursă extrem de nesigură.în privinţa construcţiei de biserici in sudul Banatului 
căci infom1aţiilc provin mai ales de la preoţi şi nu din cercetări de arhivă. O ordonare 
mai bună o realizează, dar numai pentru Granita Mi litară, P. Bona, Ortodoxismul Granitei 
româno-bănăţene, Caransebcş, 1 996, p. 1 2 1 -

,
1 45.  Foarte utilă este cartea lui Gh. JunUa 

şi V. Petrica. Istorie şi artă bisericească, Reşiţa. 2000 dar din păcate numai pentrU 
protopiatul Reşiţa. 
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imprecizie. şi din păcate mult spaţiu gol pur şi simplu �i asta în ciuda faptului că in 
Banat. exceptând cetăţile şi două-trei edificii c ivile, nu a translat din medieval mai 
nimic . Aic i, patrimoniul fie ··mobil" fie "imobil" este in primul rând ecleziastic� . 
Biserica. indiferent de confesiune. a fost şi este marele deţinător de patrimoniu. 
Edificiile ecleziastice, înţelese ca incinte sacre. au fost şi locul in care se depuneau 
demţiunik. unde se adunau cărţile şi icoanele vechi, odoarele. Mai in fiecare sat cea 
mai veche construcţie, care concentrează o mulţime de obiecte de pre� (în sensul 
artei) este biserica. Puţine dispun de monografii  veritabile, şi mai pu�ine de cercetări 
sistematice. Redactarea unor astfel de lucrări ţine, evident, de maturitatea unei culturi 
ceea ce obligă la publicarea urgentă a informaţiilor utile. Pe de altă parte Ioan Boroş 
s-a impl icat nu numai in cercetarea istoriei bănătene, dar si în infiintarea institutiilor ' , ' , 
specializate in conservarea, expunerea şi studierea patrimoniului istoric - muzeele9 • 
El se numără printre întemeietorii frumosului muzeu lugojean, a fost, după marea 
unire din 1 9 1 8, unul din diriguitorii activităţii de protejare a monumentelor istorice 
din Banat şi a semnat studii care deja se străduiau să identifice şi să descrie clădiri şi 
obiecte cu valoare patrimonială10 • Sunt, cele de mai sus, tot atâtea motive pentru a 
introduce în circuitul ştiinţific referirile pe care le-a facut cu privire la câteva biserici 
bănăţene în intervalul 1 780- 1 800 dar �i date de interes general pentru cei preocupaţi 
de istoria monumentelor ecleziastice 1 1 • 

Dezbaterile din Congregaţia generală a comitatului Caraş din 26 noiembrie 
1 780 cu referire la memoriul comunitătii bisericesti ortodoxe din Ticvaniul Mare sunt , ' 
un prilej nu numai pentru cunoaşterea unei situaţii locale ci şi pentru cunoaşterea unui 
întreg mecanism administrativ care intra in functiune în astfel de situati i 1 2 • . ' 
Birocratismul imperial nu se dezminte nici în acest domeniu. in urma memoriului, la 
nivelul comitatului, s-a constituit o comisie specială care a ieşit, se pare. la faţa locului. 
În orice caz ea este in măsură să dea informaţii exacte congregaţiei ş i  să răspundă la 

R Lucrurile sunt relevante dacă vom invoca patrimoniul de carte veche păstrat până 
· astăzi şi care provine în proporţie de 90% din biserici, V. Leu, Cartea şi lumea rnrală în 
Banat. Reşiţa. 1 996, p. 8. Lucrurile stau la fel şi în privinţa artei româneşti din veacurile 
XVITI-XIX. Icoanele. chiar şi cele care se află astăzi in colec�iile unor muzee de stat. 
provin, în cea mai mare parte, tot din biserici. 

9 Ioan Boroş a avut un rol decisiv în întemeierea, la 1 903, a muzeului lugojean. 
10  În anii 1 9 1 8- 1 926 Ioan Boroş a fost preşedintele secţiei bănăţene a Comisiei pentru 

conservarea monumentelor istorice pentru Banat. Din lucrările des citate în sensul invocat 
menţionăm Inelul sau veriga de aur de la cetatea romană libisc, în "Răsunetul cultural'', 
nr. 36/ 1 926 şi Excursiuni în parohiile greco-ortodoxe române din părţile bănăţene, în 
AnB, I I I  ( 1 930). nr. 3, p. 33-42. 

11 Referirile la informa�ile legate de biserici le vom face menţionând felul. data şi 
numărul congrcgaţiilor în care s-au dezbătut astfel de chestiuni. altminteri ele provin din 
manuscrisul lui Ioan Boros. 

1� Congregaţia generală a comitatului Caraş din 26 noiembrie 1 780. nr. 245.  
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întrebările ce vor ti puse. Ticvaniul Mare avea o biserică de lemn, acum cerea aprobare 
pentru construirea uneia din .. material solid .. adică de zid. in acest moment este de 
regretat inexistcnţa unei geografii a construcţiilor bisericeşti pentru a putea identifica, 
pe decenii, dimensiunile şi directii le de propagare a valului care a înlocuit bisericutele 
de lemn cu somptuoasele construcţii baroce ce vor furniza. până la urmă, un element 
de identitate provinciei bănătene. U ltimele două decenii ale veacului al XVl l l -lea - in 
această privintă lucrurile s�t deja sigure - sunt cele care declanşează şi sustin in 
ritmuri tot mai alerte, schimbarea. in primele trei decenii ale veacului um1ător, al 
XIX-lea, majoritatea satelor vor avea deja biserici de zid. Cu certitudine. fenomenul 
este finalizat în deceniul al patrulea. Distrugerile pe care le-a provocat invazia otomană 
din 1 788 a fost un factor dinamizator. Multe biserici au fost retăcute cu mai mult 
efort, cu cheltuială mai mare dar din piatră sau cărămidă, dăinuind şi astăzi. Cazul de 
la Ticvaniul Mare este deci unul dintre cele timpurii. Noul edificiu um1a să înlocuiască, 
şi aici, bisericu�a de lemn care măsura, după datele aduse în congrcgaţie 5,5 stânjeni 
în lungime şi 1 ,5 stânjeni în lătime. La momentul raportului, comisia putea certifica 
că se atla aproape in stare de ruină. Satul dispune de terenul necesar construirii bisericii 
noi, un intravilan situat chiar lângă biserica cea veche, suficient pentru proiect, de I l  
stânjeni în lungime şi de 3 în lătime. Comisia a adus cu sine şi un plan lămuritor al 
terenului .  Existau şi bani i  trebuincioşi. Suma era impresionantă şi arată puterea 
economică pe care satele de pe Valea Căraşului începuseră să o aibă. Credincioşii au 
reuşit să strângă 8 1 6  florini. Din aceştia 727 erau daţi cu imprumut la negustorul 
Hadzi Tolle din Oravi�a şi  32 de florini se aflau în lada biserici i .  Pc lângă aceşti bani 
mai urmau să se depună. în acelaşi scop, ca o contribuţie distinctă din partea celor 14  
famili i  fruntaşe. încă 323 d e  florini.  În total s e  conta p e  1 1 3 8  florini, deci peste 
prevederi le contractului pentru lucrările de zidărie unde se consemnase suma de 1000 
de florini. Pe lângă toate acestea exista deja materialul iar locuitorii s-au angajat că 
vor presta munca cu braţele şi cu atelajele. A vându-se in vedere toate acestea, comisia 
nu vede nici un impediment în acordarea permisiunii de zidire. Opinia comitatului a 
fost trimisă însă la Consiliul Locumtenenţial, un adevărat consiliu de stat, care la 1 5  
noiembrie, c u  ordinul 7.353, solicita proba că cele 1 4  famili i  fruntaşe au sau nu 
posibilitatea de a plăti cei 323 florini, cum se angajaseră. Este nu numai o dovadă a 
vigurosului birocratism austriac dar si a importantei - în acord cu raritatea situatiilor 

' ' , 

de acest fel - ce se acorda domeniului acesta special. Comitatul confirmă că banii 
există şi sunt siguri. Pentru a fi mai convingător anexează adresei sale şi raportul 
original înaintat de un comisar comitatens. Desigur, aprobarea a fost acordată 1 3 • 

Exista însă şi calea inversă pentru a obţine mult-râvnitul document care 
deschidea posibilitatea începerii lucrărilor, dinspre Consiliul Locumtenen\ial spre 
comitat. Memoriul comunităţii se îndrepta spre organismul cel mai important - acel 
veritabil consiliu de stat. De pildă, in 1 782, comunitatea ortodoxă din Broşteni a ales 

" Ibidem. 
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această cale. În consecin�ă comitatul Caraş a fost anunţat de intenţia ridicării unei 
biserici in această localitate printr-o adresă a Locumtenenţei din 4 februarie. cu numărul 
852. De fapt comitatul se implicase deja în chestiune refuzând să recunoască un contract 
incheiat de sat cu meşterii zidari şi dulgheri. Aşa se explică apelul la autoritatea mai 
înaltă care dorca informaţii suplimentare. Este adevărat, sună răspunsul comitatului, 
nu a n:�.:unoscut acel act şi asta din pricină că fusese semnat în l ipsa unui proiect 
aprobat, fapt inadmisibil .  A indicat totuşi o solu�ie la îndemână: să fie preluat planul 
de la Ticvaniul Mare. Aşa s-a şi întâmplat şi atunci când cei de la Broşteni au infă�işat 
planul, autoritatea comitatensă 1-a şi inaintat Locumtenenţei cu recomandarea să se 
acorde l icen�a de construcţie chiar pe intravilanul existent. Este probabil că s-a şi 
obţinut aprobarea dar documentele cunoscute lui Ioan Boroş nu spun explicit acest 
lucru. Rămâne importantă însă infonnaţia că un plan putea ti utilizat pentru mai multe 
localităţi dar şi că Ticvaniului Mare i se mai adăuga un sat de pc aceiaşi Vale a Căraşului 
in efortul de edificare, confirmând încă o dată bo2:ătia zonei. 

� ' 

Tot acum. in cadrul aceleiaşi congregatii s-a acordat concesiunea de zidire 
pentru satele Pristian şi Bucoşnita, fapt argumentat cu aceea că in ambele cazuri sumele 
necesare au putut fi dovedite şi că astfel locuitorii nu vor suporta impuneri suplimentare 
pentru ridicarea biseric i i .  Există totuşi un semn de intrebare in legătură cu impl icarea 
comitatului Caraş într-o chestiune care priveşte zona militarizată, grănicerească acolo 
unde nu avea autoritate decât comandamentul militar1 4 •  

Bisericile de zid sunt mai de grabă o raritate in Banat, majoritatea sunt din 
lemn şi nu o dată erau mutate dintr-un loc in altul, erau vândute sau donate unor 
comunită�i mai mici şi mai puţin avute. Şi in acest caz însă comitatul îşi exercita 
autoritatea in materie organizând verificări la faţa locului şi mai întâi dacă existau 
banii necesari. De pi ldă, in 22 iulie 1 782, satul Măguri cere aprobarea de constructie 
a unei biserici. De fapt primise una de la satul Maciova care avea două. Desigur, 
transportul si remontarea impl icau totusi anumite costuri, asa încât o comisie 

' . . 

imputcmicită de comitat a fost trimisă la Măguri după care prezintă un raport amănunţit. 
Recomandă aprobarea pentru că în lada bisericii erau deja strânşi 70 de florini şi 45 
criţari iar lucrarea in intregime nu se ridica, după devizul comisiei. decât la 63 de 
flori ni 1 � .  Timpul pentru a ti străbătute toate etapele de la depunerea cererii la congrcgaţia 
in care s-a produs discutarea şi aprobarea sa a fost de aproape jumătate de an şi era 
vorba de o situatie l impede si de sume extrem de mici. 

' ' 

Un caz aparte s-a produs in satele Sihla  şi Coştei. Cei din Sihla aparţinuseră 
de parohia Coştei şi erau l ipsiţi de preot. Pe vreme bună uşor se putea ajunge la 
biserica din Costei. Ar fi fost ceva probleme iarna dar nu atât de mari ca să împiedice 

' 

credincioşii. Totuşi. in iunie 1 783 comunitatea din Sihla cere să i se aprobe construcţia 
unui lăcaş propriu şi se adresează in acest sens Consiliului Locumteneţial. În memoriu 

14 Congregatia generală a comitatului Caraş, 1 5  octombrie 1 782, nr. 2 1 4-2 1 5. 
1� Ibidem. 
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se enwnerau şi motivele care vor fi, de altfel, discutate şi intr-o congrcgaţie comitatensă, 
luna următoare: Sihla era un sat cuprins în cparhia Vârşeţului iar Coşteiul în cea a 
Timişorii şi separarea ar fi de natură să evite posibile situaţii conflictuale, erariul 
prevăzuse o sesie preoţească, banii  de construcţie fuseseră adunaţi. materiale existau 
şi nici comunitatea nu ar fi suportat noi însărcinări 1 ' . Cum se va vedea mai jos nu 
intotdeauna el iberarea certificatului solicitat era urmată de inceperea construcţiei. Dintr
un motiv sau altul lucrurile puteau trena nu doar luni ci ani de zile. 

În acelaşi an, 1 783, o reparatie importantă a fost tăcută la biserica din 
Caransebeş. Cupola de pe turn era putrezită şi trebuia înlocuită ciit mai grabnic. drept 
pentru care s-a depus cererea de coneesiune� Şi acum autorităţile sunt asigurate că s
au adunat destui bani si materiale si chiar dacă n-ar fi de ajuns protopopul George 
Popovici şi obercnezul Ioan Bumbăcilă vor pune ei, imediat. enorma sumă de 1 000 
de tlorini fără ca poporul să fie însărcinat cu dări. Este vorba de o biserică care a 
suferit mari stricăciuni în vremea războiului din 1 788 când a fost incendiată. Din 
această pricină doar păJ1ile înalte ale altarului vor reuşi să salveze pictura veacului al 
XVIII-lea. Este atestată o interventie care nu a fost cunoscută până acum după cum n
a fost cunoscută implicarea unor personaje importante din Caranscbeş prin funcţiile 
si bogătia lor. Concesiunea a fost primită fără amânare 1 7 • ' ' Până la j umătatea anului 1 785 congregaţiile comitatului Caraş au luat la 
cunoştinţă că mai multe sate cer aprobări le de construcţie 1 8 : Drăgşineşti, Mutnic, 
Docnecea, Mercina şi Vrani. Monoşturul cere permisiunea să-şi zidească biserică in 
mijlocul satului fiindcă cea veche este aproape ruinată, cu bâmele putrezire şi mai 
este şi aşezată in afară, peste apă aşa că nu o dată credincioşii nu au putut ajunge din 
pricina inundaţii lor car� au închis drumul.  Existau ceva bani şi oricum vor ajuta oamenii 
dacă va mai fi nevoie. In toate cazurile s-au decis verificări prin comisii trimise la fata 
locului. Ele trebuiau să se convingă de existenţa terenului intravilan, de dimensiuniie 
lui, dacă sunt sau nu sume potrivite pentru ca locuitorii să nu-şi mai plătească 
impozitele, motivând că au dat pentru biserică. Deşi este ultimul enumerat în 
documente. motivul acesta pare să fi cântărit cel mai greu la acordarea sau respingerea 
avizelor necesare. in ceea ce priveşte geografia, se remarcă încă o dată satele de pe 
Căraş , din zona Caransebeş-Lugoj dar şi localitatea minieră Docnecea. Lăcaşul de 
aici fusese_ inceput in 1 750 aşa că în acest caz trebuie să fie vorba mai de grabă de o 
reparaţie. In orice caz ea va fi sfinţită numai în 1 795 de episcopul Ioan lonovici 
Şakabent1 9 • Era o biserică de zid. 

Ca să verifice cumulul de conditii minimale, in 1 786, comitatul Caras 
numeşte comisiile pentru satele Curtea şi Măguri dar cu o subliniere asupra asigurării 
că in ciuda cheltuiel i lor pentru construcţii le solicitate, locuitorii îşi vor păstra 
capacitatea de a plăti impozitele20 • 

1� Congregaţia generală a comitatului Caraş, 7 iulie 1 783, nr. 47 1 
17 Congregaţia particulară, 22 iulie, nr. 2. 
18 Congregaţia generală a comitatului Caraş, 25 august. nr. 23; Congregaţia particulară, 

27 iunie. nr. 37. 
· 

1 Q Gh. Jurma, V. Petrica, op. cit., p. 73. 
! o  Congregaţia particulară din 7 martie, nr. 298. 304; Congregaţia particulară din 24 

mai. nr. 7 1  O. 
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O lungă listă de solicitanti s-a înregistrat în 1 793. La inc!.!putul acestui an 
Cancclaria l l irică a făcut cunoscut tuturor celor interesa�i circulara Locumtenenţei 
din 2-l februarie, nr. 3.697, prin care se aten�iona că pentru construqii k ecleziastice 
este nc\·oie şi de avizul acestei autorităţi, al  Cancelariei llirice. Cu aceiaşi ocazie se 
reamintea întreaga procedură şi condiţiile minimale pentru aprobare: petiţie la comitat. 
constituirea comisiei pentru fiecare caz. ieşirea la faţa locului şi raportul acesteia. 
existenţa intravilanului potrivit, a banilor şi materialului11 • 

in 1 793 au fost discutate intr-o congregaţie comitatensă din martie22 mai 
multe cazuri: 

La Coşteiul Mare se prăbuşise biserica şi credincioşii doresc să-şi ridice 
una nouă, de lemn în mod sigur de vreme ce sumele necesare sunt apreciate de comisie 
la numai 325 de tlorini si 30 de critari. Se adunaseră deja 209 florini asa că satul a 

. ' . 

primit avizul .  
Sihla, despre care se stia că obtinuse o aprobare cu zece ani mai înainte 

. ' 

revine acum cerând reînnoirea acesteia. Avea intravilan, avea şi lemnele necesare, 
aşa că i s-a acordat un nou aviz. 

La Rugi. biserica veche fusese distrusă în timpul războiului din 1 788- 1 790. 
Satul adunase o sumă de 639 florini când spesele, în conformitate cu cele prevăzute in 
proiect, nu puteau trece de 480 de florini. Banii fuseseră aduna�i nwnai de la locuitorii 
cu stare materială bună. Şi în acest caz. având în vedere sumele înregistrate. a fost 
vorba de o biserică de lemn. Aprobarea s-a obtinut îară obiectii. 

Herendeştiul intenţiona să înalţe bis�rică de zid. În �cest scop erau adunate 
60.000 de cărămizi şi 1 .376 tlorini, dar a fost refuzat ini�al pe motiv că nu avea 
proiect. U lterior, cum vom arăta la locul potrivit, a primit aprobarea. 

Jidoviniul23 a fost refuzat pe acelaşi motiv şi, cel pu�n pentru 1 793, este 
sigur că nu s-a mai revenit. aşa cum s-a mai întâmplat la Temereşti şi Doclin. Mai 
târziu la Jidovin (Berzovia) s-a putut totuşi ridica biserica. În 1 8 1 2  se consemnează o 
biserică ruinată şi tot atunci construcţia uneia noi, de zid. Putem identifica, în cele de 
mai sus. o primă încercare a satului de a-şi ridica un lăcaş nou, având in vedere că cel 
vechi. din lemn, consemnat la 1 75 7. nu mai corespundea prin dimensiuni sau din alte 
cauze. aceluia care s-a ruinat în 1 g 1 2  ? 

Monosturul se afla într-o situatie dificilă. Si acest sat ceruse mai de mult 
pennisiunea, în 1 785,  cum am arătat, dar �u se ştie da�ă a şi obţinut-o atunci. În 1 793 
însă, comunitatea se afla într-o aprigă dispută tocmai din pricina bisericii . Se ştie că 
un lăcaş de lemn a fost nimicit aici din dispoziţia perceptorului Haritz şi a controlorului 
erarial  Lerchensthal. Să fie vorba de biserica veche care nu mai putea fi util izată făr;i 
primejdie şi atunci a fost dcmolată sau de una construită îară aprobări le cuvenite în 

: 1  Congregaţia particulară din 1 8  martie, nr. 270. 
:l fbidem . 
:J Astăzi localitatea Berzovia. Despre biserica de aici vezi ŞI 1 .  Albu. Berzovia -file 

de isrorie, in Banarica, VI. 1 98 1 . p. 472-473. 
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Valeriu Leu 
1 785 ori imediat după ? În orice caz. satul se învoieşte ca din scândurile rămase de la 
biserică, crariul să primească 20 de bucăţi întregi. apreciate la 25 criţari bucata si alte 
câteva rupte. Satul cere despăgubirea pentru scânduri dar i se răspunde că �i asa 
comunitatea a primit de la erariu zile de robotă in valoare de 394 de florini şi � fo�t 
scutit şi de taxa si lvanală de 62 de tlorini pentru lemnele necesare construcţiei. Numai 
in cazul in care sătenii ar putea demonstra că cei care au distrus biserica veche au luat 
�i alte materiale in afară de scânduri. erariul este gata să despăgubească. 

La Sacu se solicită practic numai o mutare a bisericii . evident, de lemn de la 
vechiul loc. peste apă. intr-unul mai potrivit şi uşor accesibil credincioşilor. Cum se 
adunaseră 1 40 de florini şi credincioşii s-au mai obligat să adune 36 florini şi 50 de 
criţari iar costurile au fost estimate la 1 72 de florini şi 24 de criţari, cererea a fost 
aprobată. 

Cererile de edificare sporesc în fiecare an şi. fapt semnificativ, sunt tot mai 
numeroase cele care se referă la lăcasuri de zid. Sumele pe care satele Banatului ' 
re�esc să le adune sunt impresionante. Forţa economică a provinciei începea să se 
facă simţită şi in acest domeniu ca şi în multe altele. Mai repede �i in riun mai alert 
decât în alte provincii româneşti, Banatul îşi în locuia bisericile de lemn cu cele de zid, 
unele din ele de dimensiuni care impun şi astăzi. Chiar dacă ou sunt primite 
întotdeauna, aprobările se obţin până la urmă. Printre cei care au reluat demersul in 
1 794 se numără si JidovinuF4 • Avea acum proiect si un deviz de 4.07 1 de florini si 
adunase 2.485 de

. 
tlorini ! Doclinul, care fusese resp

,
ins şi el prima oară, cere din no� 

aprobarea. Proiectul său şi devizul ajungeau la 2.483 de tlorini şi avea adunap 1 030. 
Ezerişul avea acelaşi deviz şi tot aşa Câlnicul (ceea ce arată şi o identitate de plan). 
Primul adunase 904 flori ni şi ultimul 1 1 92 tlorini. Sumele erau mari dar nu ajungeau 
decât aproximativ la jumătate din trebuinţe. aşa încât nici una din comunităţi le de mai 
sus ou a primit aprobarea. Nu a primit-o nici satul Cuptoare de lângă Reşiţa. CIR 
atunci avea 98 de case si 309 locuitori. Era o localitate săracă cu locuitori veniti din , ' 
Oltenia, subzistând cu dificultate in regiunea montană unde au fost aşezaţi. Nu aveau, 
în momentul cererii decât 1 5  florini în lada bisericii !  Totuşi, peste pu\in ani Cuptoan: 
va avea biserică şi asta prin strădania unui preot din neamul vestitului zugrav Nedelcu 
Popovici. care lasă însemnare pe filele unei cărţi vechi despre eforturile sale in satele 
bufeneşti de la poalele Semenicului: ''Iunie 24 anu(l) 1 795: sănt hitotonisit de preot in 
Sfânta Bisărică a Gaiului Mare prin blagoslovenia episcopului al Verşeţului, Ioan de 
Şaca(bent) in 22 lui septămvrie ano 1 795 fui rânduit de paroh in Cuptoare iară iD 
anu(l) 1 80 . . . . iunie 1 5  fuiu rânduit iarăsi eu, paroh in Frant Dorfadecă in Văliug, prin 
rănduiala episcopului celui mai sus. in' aceştia doi mai su� zisă sate neavând pânl iD 
mergerea mea acolo nici preot paroh nici bisărici aşa eu lăcuind in aceşcia două .sate. 
1 4  ani. puind puţintică osteneală, să făcură in mâne satele câte o bisărică ( . . . ) Simeoll 
popovici paroh (in) Cacova, insămnat in Cacova. 1 2  iunie 1 822"zs . 

24 Congregaţia generală a comitatului Caraş, 26 mai 1 794, nr. 524. 
:.s Însemnare pe Molitvelnic, Râmnic, 1 708. exemplarul de la Grădinari, nr. iov. 1336. 
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in aceia�i congregaţie în care satele de mai sus au fost refuzate, altele au 
rimit mult-râvnita aprobare. Herendeştiu care are un deviz de 2.0 1 6  tlorini , avea var �i cărămidă de 685 tlorini �i 40 criţari, avea in ladă 1 .3 1 4  florini şi deci mai avea 

�evoie de numai 1 5 tl. care erau deja promişi de credincioşi i  mai avuţi .  Vişagu1 a 
primit şi ei_av izul. Ca�culul arată s��se de 1 .�46 �or�ni dar avea in ladă 352  tlorini : 
prin colcct� a�unasera 8 1 8, oamenu

_ 
se angaJasera 

_
s� p�est�ze muncă cu braţele  ŞI 

atelajele Ş I  sa doneze unele matenale. La Agad1c1  b1senca veche era cu totul 
neincăpătoare - numai o cincime din credincioşi puteau să încapă - şi oricum era 
ruinată. A primit acordul de construcţie. 

Dinamica şi sensul schimbării sunt poate cel mai bine sugerate de această 
ultimă listă : din 8 solicitări 7 erau pentru lăcaşuri de zid ! În câteva decenii translaţia 
va fi aproape completă. Bisericile de lemn vor deveni o raritate în Banat. 

INFOR1\1ATION FOUND IN AN OLD MANUSCRIPT ABOUT THE 
BUILDING OF STONE CHURCHES IN BANAT 

Summary 

Using stone as a material in the building ofthe Romanian orthodox churches 
bas had a great continuity since the Middle Ages, but their number differs from one 
period to another. Beginning with the last decades of the 1 8/th century, over a period 
of 50-60 years. almost two thirds of the churches built in Banat were made of stone, 
replacing the old wooden ones. S ince a lot of documents from old archives were lost, 
including those about the stone churches, we do not have exact inforrnation about the 
conditions in which thcy werc built. Fortunately, somc documents and manuscripts, 
dating from 1 93 1 ,  have been preserved by Ioan Boroş, a Greek-Catholic priest in 
Lugoj . These documents together with some notes written on religious books enabled 
us to tind answers referring to the building of Romanian churches in Banat. 
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RO"ANTISMUL REVOLUTIO�AR PAŞOPTIST ÎN CO�STIINŢA 
UNOR INTELECTUALI BĂNĂTENI - ÎNVĂTĂTORII TRAIA� ' ' 

LUNGU SI ADAM INISCU ' . 

Afaria Vertan 

Traian Lungu s-a născut la 30 iulie 1 830 din părinţii Ştefan şi Maria Lungu. 
locuitori "constan\i" în satul Comloş. Naş la botez i-a fost preotul ortodox Gheorghe 
Serban Caţ 1 • ' Urmând clasele primare. probabi l  la şcoala confesională din satul natal, 
Traian Lungu se înscrie în clasa I a gimnaziului din Mak6 pe care o promovează in 
anul 1 84 7. iar în anul 1 850 este absolvent al Scol ii Normale pentru învăţători ( 
Preparandia ) din Arad: . in anul 1 853 este numit i�vă\ălor confesional ortodox român 
la şcoala parohiei  ortodoxe din Timişoara-Fabric ) , unde funcţionează până la 
pensionarc. iar în anul 1 9 1 7  îşi dă obştescul sfărşir' . 

Adam Inişcu s-a născut la 20 octombrie 1 83 1  in satul Margina. fiind primul 
copil al sotilor Mihai si Anastasia Inisconi5 • Copilăria si-a trăit-o în satul natal, unde 
a unnat si' cursurile �col i i  confesio�alc ortodoxe, a�ându-1 ca invătător pe Ioan 
Ursulesc� (probabi l  �celaşi care in anii 1 854- 1 855 a fost învă\ător la şcoala din 
Sinteşti6 ). Acestuia, in apri lie 1 855,  Adam Inişcu ii trimite o scrisoare înduioşătoare 
de multumire, recunoscând: " domnia ta m-ai povătuit la acest feliu de învătătură si ' ' ' ' 

· m-ai tăcut om de omenie . . . .  că de nu ai fi fost domnia ta împrejurul meu să mă 
povătuiesti, de-a bună samă as fi un porcar în sat . .  .bunu Dumnezeu să te trăiască si 
să-ti ;jut� ca mai pe multi să-i' povătuiesti ca si pre mine"7 • Deci, instruit si povătuit 
de invătătorul său, Adam' Ini�cu se i�scrle la P�eparandia din Arad, avându:i colegi şi 
prieteni pe Paul (Pavel) Magher din Ardeal �i pe bănă\enii Ioan Olariu şi Ioan GhilezanR. 
Pavel Maghcr se pare că i-a fost cel mai apropiat sufleteşte, căci după terminarea 
scolii încă se mai întâlneau9• ' 

La sfărşitul anului 1 853 este încorporat în armată şi timp de un an cătăneşte 
in Gali\ia, apoi în Biserica Albă10• În octombrie 1 854 se prezintă ca învăţător supleant 

1 Arh. Naţ. Colectia Reg. St-civ., Par. Ort. Comloşul Mare, reg. 1 0, f. 142v. 
2 Arh. Na�. Timş, Fond familial Lungu-Puhallo, dosare 1 1 01 1 847 şi 1 12/1 850. 

3 Ibidem, dosar 1 1 51 1 855.  
4 Ibidem, dosar 1 25/ 1 9 1 7. 
5 Arh. Nat. Timiş, Colectia Reg. St-civ., Par-ort. Margina, reg. 1 ,  f.46. 
6 Arh. Nat. Timis, Colectia Documente, Adam lniscu. dosar 1 .  f.37v. 
7 Ibidem. 'os. · ' 

· · 

8 Ibidem, f. 23, 59, 60. 
Q Ibidem, f. 23. 
10 Ibidem, f.20. 
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la şcoala confesională ortodoxă din Coseşti unde funcţionează. se pare, timp de doi 
ani 1 1 • 

De la cei doi învăţători s-au păstrat două caiete scrise. probabil ,  la câţiva ani 
după terminarea şcolii. 

Caietul lui Traian Lungu. incomplet, con�inc 34 poezi i, multe din acestea 
fi ind intitulate cântări sau hore: "Cântarea natională", "Hora vergurei române", 
"Cântarea română", "Cântarea lui Nicoară" s.ad . Caietul lui Adam lniscu cuprinde 
42 poezii, dar şi mici încercări de scrieri în p'roză. ca şi diverse însemnări personale 
datate in perioada 1 854- 1 856. 

Poeziile din caietul lui Iniseu sunt si ele intitulate. multe dintre ele, hore 
sau căutări : "Hora". "Hora natională:', "Hora iui Iancu". "Cântarea cucului", "Hora 
lumiască", "Hora lui Murgu", '"Hora română", "Hora de bucurie" ş.a13 

Unele poezii apar în două variante, atât la Traian Lungu cât şi la Adam 
l nişcu. "Marşul român" şi "Marşul lui Iancu" sunt variante foarte apropiate ale 
cunoscutului mars al armatei lui Avram Iancu, consemnate de Traian Lungu14• Adam 
lnişcu redă şi el î� caietul său două variante ale poeziei "Hora hărapului" 1 5 • Totodată, 
atât la Lungu cât si la Iniscu, poezii cu continut diferit poartă acelasi titlu: Horă, 
Cânta re natională, Horă de' bucurie etc. 

' ' 

Unele poezii sunt crea�ii ale unor autori binecunoscu�i. copiate, mai mult 
sau mai puţin fidel, probabil  din revistele vremii în care fuseseră publicate. De exemplu, 
"Hora română" din caietul lui Inişcu este, de fapt, poezia "Deşteaptă-te române" a lui 
A. Muresianu; de asemenea. cunoscuta "Hora Ardealului" scrisă de V. Alecsandri, 
este repr�dusă de Adam Inişcu cu titlul "Hora lumiască"1 6 şi de Traian Lungu cu titlul 
.,Cântarea română"1 7 iar poezia "Stefan cel Mare" din caietul lui lniscu este, de fapt, 
poezia "Muma lui Stefan cel M a�e" a lui Dimitrie Bolintineanu1  �. 'in acelasi timp, 
poezia "Marşul lui Ştefan·· tot din caietul lui ln�u este o prelucrare. probabil pe�onală, 
a poeziei lui D. Bol intineanu, men�ionată anterior• 9• 

Unele din poeziile anonime cuprinse în caietele celor doi învăţători 
constituiau deja texte pentru cântări, căci întâlnim refrene, ca în cazul Horei lui Iancu: 

"Haide�i, feciori, după mine 
Să vă-nvăt a trăi bine 
Trai, lai, l�i ,  lai"2 0 

1 1  Ibidem, f.30v, 34, 49. 
12  Arh. Naţ. Timş. Fond famil ial Lungu-Puhallo, dosar 1 82. 
D Arh. Nat. Timis, Colectia Documente, Adam lniscu, dosar 1 .  
1 4  Arh. Nat. Timi�, Fond : . .  dosar 1 82, f.3v-4v si 2Jv-24. 
1�  Arh. Nat. Ti mi�. Colectia . . .  f. 4-4v si 1 6v. 

' 

16 /bidem, 'r. 1 6v-.1 7, 1 0. ' 

' 

17 Arh. Nat. Tims, Fond . . .  dosar 1 82, f. 23. 
1 8 Arh. Nat. Timis, Colectia . . .  dosar 1 ,  f. 42-43. 
19 /bidem, f. l 2- t . i 

' 
20 Ibidem. f.5v-6. 
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Sau al Marşului lui Iancu: 
.,Marte. zeule, 
Marte. bravule, 
Cu noi să fii  
Tu insoteste 

' . 

Si-nsufleteste 
Pre ai tăi 'fii"21 

Comparând continutul celor două caiete, se constată că un număr de opt 
poezii se regăsesc in ambele locuri, însă cu titluri diferite: ''Hora naţională" din caietul 
lui In iscu se numeste "Hora română'' la Lungu, "Hora română'' de la Iniscu se numeste 
Ia celălalt "Hora �ergurei române", "Hora lumiască" de la lnişcu apa;e Ia Lungu �u 
titlui ,.Cântarea română'' ş.a.m.d. De altfel, se poate uşor observa că tot acest repertoriu 
literar sau. în unele cazuri, literar muzical, a circulat intens în mediul tineretului studios 
românesc, transmi�ându-se de bună seamă pe cale orală, dar şi prin culegeri scrise, 
cum sunt cele două caiete prezentate mai înainte. 

Poeziile cuprinse in caietele celor doi învătători bănăteni au tematică istorică, 
, ' 

patriotică şi na\ională, dar şi de dragoste. 
Fie că sunt copii sau prelucrări ale unor creaţii l iterare culte, foarte răspândi te 

în epocă, fie că sunt poezii compuse chiar de posesori i caietelor sau că sunt creaţi i 
colective, anonime, scrierile din cele două caiete, cu exceptia celor de dragoste, 
abordează idei majore ale revoluţiei române de la 1 848- 1 849. 

Originea latină şi, totodată, nobilă a românilor este pregnant subliniată in 
poezii din ambele caiete. Astfel, în "Cântarea românilor"22 recte "Hora vesclitoare"2; 
se afirmă: 

"Rar amu este în Europa toată 
Vreuna gintă care să se zică 
Că-i de neam mare şi strălucit 
Precum sunt românii" 

in poezia .,Hora română"24 recte 
"
Hora vergurei române"25 mândria de a fi 

român capătă accente exacerbate: 
"Eu sunt fată de român 
Cu nume român. 
Am un amic de român 
Din al nostru neam. 

2' Arh. Naţ. Timş. Fond familial Lungu-Puhallo, dosar 1 82, f.3v-4v şi 23v-24 . . 

� Ibidem, f. l 9. 
21 Arh. Na\. Timiş, Colecţia . . .  dosar 1 ,  f. l 7 . 

z• Ibidem, f.8v. 
25 Arh. Na�. Timş, Fond . . .  dosar 1 82, f.8. 

1 65 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Maria Vertan 

Iubitul meu român 
Voi naşte român 
Şi cu l apte românesc 
Pre român il cresc., 

Invocarea marilor personalită!i ale luptei românilor pentru apărarea fiinţei 
na!ionale este determinată de nevoia imbărbătării contemporanilor. adică a generaţiei 
paşoptiste, de a-şi cuceri libertatea pierdută. Astfel, sunt prezente in caietele celor doi 
invătători figurile lui Stefan cel Mare si Mihai Viteazul. În acelasi timp este adus in , ' . ' 
prim plan şi eroul anonim, apărătorul glici strămoşeşti: 

"Venit-au timpul să mă duc 
Cătră spurcatul de turc, 
Să-mi las plugu, să-mi las boii 
Să mă duc cătră război, 
Să-mi las curtea şi sălaşu, 
Să mă duc cătră pizmaşu"2 6 

Nostalgia vremurilor de mare glorie a străbunilor răzbate din poezia "Marsul 
lui Ştefan": 

' 

"Ştefan prinde l a  coraj 

Râurează cu-al său sânge 
Tara. locul slobozind. , 
Ah ! Atuncea era timpul 
Când românul luptător 
S-arătă invingător"2 7 

Sau in poezia "Românul" din caietul lui Traian Lungu, poezie in mod cert 
pusă pe muzică, nostalgia dar si increderea in viitorul mai bun al românilor, sunt si 
mai evidente: 

' ' 

,.Unde sunt acei eroi 
Cari s-au luptat pentru noi 
Apărând s!anta dreptate, . 
Glorie si libertate? ' 
Nu dormi ci te trezeste, tra, ' 
Luptă-te croiceşte, tra 
Măi, române, măi. 

Sculati, dar, si vă miscati, ' ' ' ' 
O-intuneric vă deşteptaţi, 
Cu un suflet v-animaţi, 

26 Arh. Nat. Timis, Colectia . . . dosar 1 ,  f.6. ' ' . 
:7 Ibidem, f. 1 3 .  
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Ce-a\Î pierdut vă câştiga�i. 
Lucră. dară, bărbăteşte, tra 
În cultură propăşeşte, tra 
Măi, române, mă." 28 

Ideea unităţii nationale a românilor este, de asemenea, prezentă in poezi ile 
consemnate de cei doi bănăteni. În afara amintitelor poezii • .Hora Ardealului" si 
,.Deşteaptă-te române", prez�nte în fiecare din cele două caiete cu titluri schimbat�, 
se găsesc aici şi alte scrieri cu mesaje na\ionale cât se poate de tranşante. În "Cântarea 
naţională" din caietul lui Traian Lungu autorul, probabil anonim se întreabă: 

"Ce e patria română? 
Au e România până 
Unde astăzi Carpatii 
Dau mâna ca fratii? ' 
Au Moldova cea bătrână 
Cu fiicele din vecine 
De supt mâini străin.e? 
Au Ardealul, a fântână 
Care varsă minărale 
Din bratele sale? " 

Răspunsul la toate aceste întrebări îl constituie refrenul: 
,.Ba nu, nu, măi fră\ioare, 
Pentru că românul are 
Patrie mai mare" 

Şi autorul completează mai clar răspunsul: 
,.Până unde mai răsună 
Limba dulce şi străbună, 
Limba care să trăiască, 
Limba românească" 29 

Într-o altă ,.Cântare natională" din caietul lui T. Lungu, dorinta de unitate 
na\ională este exprimată plastic: ' 

' 

"De m-aş face-o păsăruică 
Cu puterea mea cea mică 
Eu prin nori că aş zbura, 
Vânturi grele-aş despica 
Până în Patria mea, 

În frumoasa Românie, 
Si cu cântări de frătie 
Cuibul meu mi-as �seza"30 . ' 

28 
Arh. Nat. Tims, Fond . . . dosar 1 82, f.2-3 . 

29 /bidem, f.6v-7: 
10 ibidem, f. I 0- 1 1 .  
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Admiraţia celor doi tineri intelectual i  bănă�eni faţă de marile figuri 
revoluţionare române din 1 848- 1 849 este. poate, cel mai mult reflectată în scrierile 
din caietele lor . .. Marşul lui Iancu" din caietul lui T. Lungu a străbătut timpul Până 
astăzi .  ,.Hora lui Iancu" din caietul lui A. lnişcu îl prezintă pe erou ca pe o căpetenie 
de haiduci 3 1 •  Alte poezii din caietul lui A. ln işcu, sunt dedicate lui Eftimie Murgu, lui 
Solomon căpitan (foarte probabil Nicolae Solomon, prefect de Hunedoara), lui Păttu 
si lui Danciu ghenăral 32• Moise Nicoară este personajul a două poezii din caietul hai 
Traian Lungu 33, fiind subliniate referinţele şi dezamăgirile deputatului român, nevoit 
să-si părăsească ţara. 

"Merge, merge. zile merge 
Moisă N icoară, 
Să scape de la robie 
Din această ţară. 
Duce-să de noi dorit 
Acest vestit bărbat 
Pre cale cu flori umbrit" 

Contemporanii şi, mai mult, martori ai evenimentelor revolu�ionare din anii 
1 848- 1 849 care s-au întâmplat in Arad. cei doi tineri intelectuali bănăteni au trăit, de 
bunăseamă, cu intensitate atmosfera respectivă. Problematica revol�tiei române a ' 
pătruns adânc în conştiinţa acestor tineri. Caietele de "cântări", de altfel foarte 
răspândite în rândul tineretului studios, au constituit un mijloc de răspândire a ideilor 
revolutiei, reflectate in creatii l iterare culte sau anonime. ' ' 

BANAT TEACHERS EXHIBITING REVOLUTIONARY 
ROMANTISM - TRAIAN LUNGU ANO ADAM INISCU ' 

Summary 

Traian Lungu was born in 1 830 in the vil lage of Comloş and Adam 1ni�u 
was born in 1 83 1  in the village of Margina. They both followed the courses of the 
Normal Primary Teachers School from Arad (Preparandia) during the Revolution of 
1 848- 1 849. Here they witnessed remarcable revolutionary events which markcd their 
conscience. 

The notebooks with .,songs" kept from these two intelectuals, containing 
cultivated or anonimous l iterary and litarary-musical works are interesting documents 
for the study of the ideology shared by the generation of Romani an intelectuals in lhe 
revolutionary years of 1 848- 1 849. 

3 1 Arh. Naţ. Timiş, Colecţia . . .  dosar 1 ,  f.Sv-6. 
31 Ibidem, f. 1 3- 1 6. 
B Arh. Naţ. Timş, Fond . . .  dosar 1 82. f. 
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STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ � COMITATELOR CARAŞ, 
SEVERIN ŞI CARAŞ-SEVERIN IN PERIOADA 1 867-1918 

Marle11 Negrescu 

Ne-am oprit asupra acestei perioade istorice din două motive: pe de o parte, 
deoarece prezintă cea mai mare coerenţă din punct de vedere legislativ, pe de altă 
parte este cel mai bine reprezentată în ceea ce priveşte materialul documentar păstrat. 

Prin patenta i mperială din 27 decembrie 1 860 se decide reanexarea 
Voivod inei Sârbeşti şi Banatului Timişan la Ungaria. În ciuda protestelor patriarhului 
sârb RajaCic, începând cu 1 86 1  cancclaria regatului maghiar preia de la ministerul 
austriac administrarea provinciei. Se refac comitatele Timiş. Torontal şi Caraş şi se 
organizează alegeri conform legii XXVI din 1 848. Însă restaurarea propriu-zisă este 
de scurtă durată. Din noiembrie 1 86 1 până în februarie 1 867. când re intră în drepturi 
constituţia maghiară, se desfăşoară o l ungă perioadă de provizorat, funcţionarii aleşi 
fiind inlocuiti cu cei numiti. 

În�epând cu 1 867 în legislaţia maghiară se constată tendinţa de a transforma 
prefectura comitatului într-un organ de administraţie locală. 

Un moment important în acest sens îl constituie legea IV din 1 869 al cărei 
prim paragraf prevede separarea justiţiei de administraţie1 anulând prin aceasta funcţia 
judecătorească a municipalităţii comitatense (din 1873 prevederile acestei legi se vor 
extinde şi asupra fostei graniţe militare). 

Art. XLII al legii din 1 8701 legiferează primul cod referitor la competenţa 
şi caracterul organizării acestor structuri administrative: în fruntea comitatului este 
foi..\pcm-ul - comitele - ca reprezentant local al puterii de stat, numit de rege, la 
propunerea guvernului  central .  Î n  fruntea administraţie i  se află a/ispan-ul -

vicecomitele - care are în subordine următoarele servicii: notariat, j uridic, sedria 
orfanală, caseria, medical, tehnic, arhivă, contabilitate, tutela publică şi veterinar. 

Comitatul avea personal i tate juridică întreţinând legături nemij locite cu 
organul central de guvemământ. Ca subunităţi administrative va avea plasele (jaras) 
şi comunele (kOzseg), nici una dintre acestea neavând personalitate juridică. 

Municipalitatea comitatensă era un organ ales şi reprezenta populaţia 
intregului comitat. Forul superior al municipal ităţ i i  comitatense era adunarea 
generală, formată jumătate din membri de drept şi anume cetăţenii cu cele mai mari 

1 vezi Magyar Torvenytar. 1869-1871 evi Torvenyczikkek, Budapest, 1 896, pp.4-8 
: vezi Ibidem, pp.2 l l -22 1 
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impozite (virilişti) şi jumătate din cei alesi de către popula\ia comitatului. La rându) 
ei, adunarea generală alegea diferite comisi i de specialitate, pcnnanente sau temporare, 
precum şi func\ionari i. inclusiv pe vicecomite. Problemele directorii puteau fi rezolvate 
numai de către adunarea generală, pe baza referatului şi datelor prezentate de diversele 
servicii ale aparatului funcţionăresc, în vreme ce serviciile. respectiv funcţionarii, 
aplicau hotărâri le adunării generale şi rezolvau problemele curente in baza directivelor 
date de adunarea generală. 

Articolul XXIV al Legii din 1 8771 modifică in parte această structură prin 
desfiin�area posturilor de ingineri comitatenşi (in fapt a serviciului tehnic) şi trecerea 
sferei lor de activitate asupra oficii lor de stat pentru constructii/Serviciul de constructii 
de stat (AIIamepiteszeti Hivatal). Acest oficiu va indepli� i rolul de consultant � 
municipalităţii in probleme tehnice dar nu va fi subordonat acesteia, ci direct 
ministerului. 

Modificări majore va aduce însă articolul XXI al legii din 1 8864 care, cu 
mici modificări va rămâne in vigoare până la 1 9 1 8 . Legea prevede că funcţiile 
municipalităţii sunt de auto guvernare şi de administraţie publică de stat. Prin funcţiunea 
de autoguvernare se inţelege: 

a. luarea de hotărâri şi de măsuri, precum şi elaborarea de regulamente în 
probleme interne. Regulamentele de functionare pot fi întocmite numai in limitele • 

competen\ei şi nu pot fi în contradicţie cu legislaţia in vigoare; 
b. aplicarea hotărârilor, măsurilor şi regulamentelor elaborate; 
c. işi alege singură funcţionarii; 
d. stabileşte cheltuielile de conducere şi administrative, se preocupă de 

acoperirea fondului necesar; 
e.intreţine legătura nemijlocită cu guvernul; 
f. stabileşte bugetul comitatului, hotărăşte instrăinarea şi procurarea de bunuri 

imobile, contractarea de împrumuturi (în exercitarea acestor opera\iuni este necesară 
aprobarea ministerului); 

g. exercită autoritatea orfanală; 
h. aplică legile şi dispoziţiile ministeriale. 
Aceste func\ii sunt exercitate de comitetul municipalită{ii comitatense 

(megyei tărvenybatosăgi bizottsăg), care reprezintă comunitatea locuitorilor 
comitatului şi este fonnat pe jumătate din membri de drept (virilişti- contribuabili cu 
cele mai mari impozite) şi membri aleşi (300 de membri de drept şi 300 de mebri aleşi 
in 1 905). Un membru revenea la aproximativ 500 de alegători (mai târziu la 2000). 
Lista celor mai mari contribuabili se întocmeşte de către o comisie de validare aleasă, 
la rândul ci, de către adunarea generală a comitatului pe o perioadă de un an şi compusă 
din 5 membri aleşi, 1 3  membri numiţi de comite şi un preşedinte. 

1 Ibidem, 1877-1878 evi Torvenyczikkek, Budapest, 1 896, p.92 
• Ibidem, 1884- 1886 evi Torvenyczikkek, Budapest, 1 896, pp.367-405 
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Ceilal�i membri sunt aleşi pe circumscrip�ii electotrale ( în regulamentele 
comitatului din 1 905 sunt prevăzute de pildă 49 de circumscripţii electorale), pentru 
o perioadă de 1 0  ani (se revine în paragraful l al art. XXVI al legii din 1 892 ). La 5 ani 
după alegere. jumătate din ei, prin tragere la sof!i, îşi pierd mandatul şi se ţin noi 
alegeri pentru completarea locurilor. Pot fi realeşi şi membri care şi-au p ierdut 
mandatul. Locurile devenite vacante pe parcurs pot fi completate anual. 

Comitetul municipalităţii comitatense îşi exercită func!iile prin adunarea 
generală şi prin aparatul funcţionăresc. 

Adunarea generală se întruneşte in 2 sesiuni ordinare anuale obligatorii :  
primăvara (în luna mai). când se discută activitatea ş i  executarea bugetară pe anul 
trecut si toamna (în prima jumătate a lunii octombrie) când se discută activitatea si , ' 

bugetul pe anul viitor. Data convocării sesiunilor este stabilită de către comite şi doar 
in cazuri de excepţie de către vicecomite. Sesiuni extraordinare pot fi convoca te oricând 
prin hotărârea adunării generale sau a comitelui. Preşedintele adunării generale este 
comitele, în caz că acesta este împiedicat de la exercitarea atributi ilor sale -1 
vicecomitele, iar în cazul că l ipsesc amândoi - prirnnotarul comitatului. In atribuţiile 
adunării generale intră: 

1 .  Întocmirea regulamentelor 
2. Fixarea circumscripţiilor electorale 
3 .  Reglementarea problemelor de functionare, căi de comunicare, lucrări 

' 

obstesti, constructii . . ' 

4. Contractarea de împrumuturi 
5. Aprobarea bugetului 
6. Alegerea funcţionarilor şi reglementarea situaţiei acestora 
7. Crearea si desfiintarea de servicii 

' ' 

Alege diferite comisii permanente cu o durată de funcţionare de 5 ani în 
vederea rezolvării unor probleme speciale. 

Comitete este numit de rege la propunerea ministrului de interne. El este 
reprezentantul puterii executive, in atribuţii le sale intrând: controlarea tuturor 
instituţi i lor de stat de pe teritoriul judeţului, cu excepţia judecătoriilor, controlarea 
activităti i  vicecomitelui si a tuturor functionarilor, numirea, destituirea si punerea sub 

' ' ' ' 

anchetă a acestora. El este direct subordonat ministrului de interne. 
Funcţionarii şi personalul auxiliar se împart în centrali şi externi. 
Cei din aparatul central sunt angrenati pe de o parte in administraţie: 

vicecomitele, primnotarul, 6 vicenotari, primjurisconsult, vicejurisconsult, medic-şef" 
2 practicanţi admin istrati vi, 1 arhivar, 1 registrator, 1 ,  expeditor, 9 cancelişti, 9 diumişti, 
meşter drumar central; pe de altă parte la sedria orfanală: preşedintele, vicepreşedintele, 
5 asesori, 1 notar, 1 arhivar, 1 registrator, 1 expeditor, 5 cancelişti, 8 diumişti. 

Functionarii externi sunt cei din cadrul preturilor: primpretorul, pretorul, 
medicul de pla�ă, cancelisti, diurnisti, drumari, practicanti administrativi. Numărul 
lor variază in functie de �ărimea si 

'
importanta plasei. 

' 

in afara �gajaţilor comitatului, în fiecare plasă funcţionează câte un medic 
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veterinar si un contabil care sunt functionari ai statului. Art. XVII al legii din 1 900 
desfiinţea�ă serviciul veterinar din c�drul municipalită�ii comitatense. instituind 
Serviciul veterinar comitatens subordonat Inspectoratului veterinar de stat. Prin 
prevederi le art. I I  al legii din 1 902 se desfiinţează serviciul financiar şi contabilitatea 
municipalităţii comitatense. atribuţiile acestora fiind preluate de Direc,ia financiari 
regală maghiară (Magyar Kirălyi Penziigyi Igazgatosâg) şi respectiv Serviciul regal 
maghiar al fiscului (Magyar Kirâlyi Adohivatal)- pentru problemele financiare iar 
pentru contabilitate, de către Contabilitatea de pe lângă Directia financiară RegalJ 
Maghiară (A Magyar Kirâlyi Penziigyigazgatosâg melle rendelt Szâmvevoseg). 
Organele financiare vor ti independente faţă de municipalitatea comitatensă fiind direct 
subordonate M in isterului  de fi nante. Aceste institutii  vor colabora însă cu ' ' 
municipaljtatea comitatensă în aceleaşi condiţii ca şi Oficiul pentru construcţii .  

In ceea ce priveşte sfera de activitate şi atribuţiile funqionarilor centrali, 
mentionăm câteva: ' 

Vicecomitele este primul funcţionar al municipalităţii comitatense, pe care 
o reprezintă şi conduce autonomia administrativă în conformitate cu regulamentele în 
vigoare şi conforme legii administrative din 1 886 şi administraţia de stat pe plan 
local; 

Primnotarul este locti itorul vicecomitelui , în absenta comitelui si ' ' ' 
vicecomitelui. la conducerea adunării generale şi a comisiei permanente şi centrale. 
Controlează serviciile auxiliare; 

Primjurisconsultul / primprocuristul (foiigyes) supraveghează respectarea 
legilor în cazul redactării de regulamente sau a aducerii unor hotărâri pe care are 
dreptul să le conteste. 1 se cere opinia in cazul stabilirii  de pedepse. Reprezintă 
municipal itatea comitatensă şi comunele in cauzele civile. Concepe contractele şi alte 
acte juridice. 

Medicul �f este specialistul municipalităţii în probleme de sănătate publici. 
Controlează aplicarea legislatiei specifice în institutiile de profil din comitat si 
supraveghează activitatea ace�tora. Îsi dă opinia si ia �ăsuri în probleme de politie ... ' , ' 
sanitară. Participă la recrutări . Indrumă şi supraveghează activitatea medicilor cercuali 
şi de plasă. s 

Dacă majoritatea acestor legi se referă şi la alte comitate, specificul zonei îl 
constituie problema confiniului mil itar. Constitutia contin iară din 1 807 este revizuită , 
prin patenta imperială din 7 mai 1 850 în urma evenimentelor din 1 848- 1 849 şi prin 
ordonanta administrativă din 1 862.6 , 

Confiniul militar desfiin\at prin patenta imperială din 9 iunie 1 872 duce la 

� Vezi Krasso-Szoreny Varmegye ervenyben levo szabalyrendeleteinek gyiijtemenye, 
ossegyujtotte es kiadja lssekutz Aurel. Lugoj , 1 906, nyomtatott Viranyi Janos 
Konyvnyomdajaban 

b Pentru confiniu1 militar vezi Dr.Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăteni si . . 
Comunitatea de Avere, Caransebeş. 1 94 1 ,  Tiparul Tipografiei Diecezane Caransebeş. 
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reanexarea respectivelor �inuturi din punct de vedere legislativ şi administrativ la 
Ungaria. Punerea in practică a demilitarizării grani\ei este stabilită prin legea XXV l l  
din 1 873 7 •  A l  treilea paragraf a l  acestei legi prevede crearea unui comitat de sine 
stătător- Severin (Szoreny), cu re�edinţa in Caransebeş, format prin reunirea comunelor 
din fostul regiment româno-bănăţean şi din fosta companie 1 2  a regimentului banato
il ir. aparţinătoare fostelor preturi Caransebeş, Teregova, Bozovici şi Orşova. Legea 
IV din 1 877� prevede men�inerea pe trei ani a acestui sistem administrativ provizoriu 
in scopul r�organizării administrative şi a trecerii de la vechea situaţie la organizarea 
definitivă. In 1 880'� prin articolul XI se prelungeşte cu un an efectul legii din 1 877. 
unnând ca in decursul anului Ministrul de Interne să inainteze un proiect de lege 
pentru reglementarea definitivă a situaţiei. Şi astfel, în sfârşit, prin art.LV10 din acelaşi 
an comitatele Caras si Severin se reunesc sub denumirea de comitatul Caras-Severin 

' '  . 

cu reşedinţa in Lugoj .  

THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF CARAŞ, SEVERIN ANO 
CARAŞ-SEVERIN DISTRICTS BETWEEN 1 867-1918 

Summary 

The present work deals with the administrative structure of Caras, Severin 
and Caras -Severin counties established by the Hungarian legislation through the 
lows given in 1 869 1 ttie separat ion of justice from administration, in 1 870 and 1 886 

- the organization and functioning of the counties municipal ity, in 1 873 -the 
abolishment of the military border and the foundation of Severin County, in 1 877 -
the foundation of Caras-Severin County. 

7 Magyar Tărvenytâr. 1872-1874 evi Ton;enyczikkek, Budapest, 1 896, pp.203-209 
8 lbidem, 1877-1878 evi Ton;enyczikkek, Budapest, 1 896, p. I O  
9 Ibidem. 1879-1880 evi Tărvenyczikkek, Budapest 1 896, p.249 
10 ibidem, pp.368-369 
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UN DOCUMENT INEDIT REFERITOR LA CERCETĂRILE 
ARHEOLOGICE DE LA TIBISCUM-JUPA DIN PERIOADA 

INTERBELICĂ 

Călin Timoc 

În decursul timpului. infonnaţiile arheologice referitoare la Tibiscum s-au 
înmulţit şi au putut constitui subiectul unei binevenitc monografii 1 • În capitolul rezervat 
istoricului cercetărilor din această carte autorii atrag atentia că săpături arheologice 
din anii 1 923- 1 924 au fost întreprinse de dr. l. Boro�, preot din Lugoj, în colaborare 
cu G.G. Mateescu, prof.univ. din Cluj-Napoca� . 

Din păcate rezultatele investigaţi i lor arheologice nu au beneficiat de o 
publicare corespunzătoare niciodată. O incercare în acest sens a făcut-o Qlmel Răileanu C,.,..sf: 
folosindu-se de caietele de şantier ale preotului dr. 1 .  Boroş, descoperite la Arhivele 
Statului Lugoj3 . Modul neprofesionist in care a publicat C. Răileanu aceste importante 
caiete de şantier precum şi "dispariţia"4 din inventarul arhivei lugojene a documentelor 
la care s-a făcut referire face ca şi în ziua de astăzi să persiste pata neagră asupra 
cercetărilor arheologice di11 perioada anilor 20 ai secolului al XX-lea. 

Totuşi. unele date le putem afla din presa vremii. care urmărea cu interes 
piesele ce ieşeau la l umină. Un astfel de ziar a fost Krass6 Szon!nyi Lapok [Foile 
Caraş-Severinului] care dorea să atragă atenţia opiniei publice - în rubrici culturale 
scurte - asupra bogăţiei de relicve romane a Jupei şi a Banatului în general . Unul din 
semnatarii acestor articole de fond este Jakabffy Elemer, moşier din Zăgujeni şi 
preşedintele consiliului laic al parohiei romano-catolice din Lugoj, o personalitate 
marcantă a Banatului interbelic5 • El, prin poziţia şi averea sa, prin funqiile ce le 
deţinea era un susţinător al săpăturilor arheologice, îndeosebi din punct de vedere 
logistic (cu muncitori zilieri, unelte, ţuică şi hrană). Conacul din Zăgujeni a fost locul 
unde a\'poposit adesea preotul dr. l. Boroş în perioada când săpa la Tibiscum. Între 
cei doi oameni de cultură vor exista relatii strânse de prietenie si sustinere reciprocă. 

' . ' 

Ba mai mult, după unele păreri, aceştia ar fi încercat, fără succes însă, să reînfiinţeze 
(după l .  Război Mondial) Societatea Muzeală a Caraş-Severinului, care trebuia să 

1 D. Benea, P. Bona, Tibiscum. Bucureşti, 1 994 - este dealtfel prima monografie 
arheologică dedicată sitului roman de la confluenţa Bistrei cu Timişul. 

2 D. Benea, P. Bona, op.cit. , p. 1 0- 1 1 .  
3 C. Răileanu, în Rev. Mitropoliei Banatului, XXIX, 1 979, 1 -3 ,  p. 1 08- 1 26. 
4 Informatie prof.univ. dr. Doina Benea. 
5 Peter Sz6cs, in Sacu Mare. Studii şi comunicări, XV-XVI, 1 989- 1 999, Satu Mare, p. 1 44. 
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1ibă sediul principal Ia Lugoj6 . 
Articolele j urnalistului Jakabffy Elemer au fost strânse într-un mic volurn 

le buzunar care a apărut la starşitul anului 1 924: TIBISCUM .  Adatok multjâr61 es 
mzditâs emlekci felkutatâscihoz, la o editură privată din Lugoj : Nyomatott Husvet:IJ 
�s Hoffer Konyvnyomdâjâban Lugoson7• 

Continutul volumului pare asemănător unui roman peisagistic în care , 
lescricrile despre natură se irnbină cu evenimente şi legende istorice. Astfel, apar în 
nod frecvent referiri la evenimentele din timpul războaiele cu dacii ale lui Traian. 

Totuşi. în anumite păf1i putem desluşi informa\i i  pre�ioase despre debutul 
:ercetărilor arheologice sistematice de la Tibiscum-Jupa. lnitiatorul lor a fost 1. Boros ' . .  
:are a întreprins c u  ajutorul grofului din Zăgujeni  (J . E . )  primele săpături arheologice 
n zona cunoscută astăzi ca fiind vicus-ului militar tibiscens. ,.Sondajul" a fost Ia 
nceput efectuat "pentru a vedea dacă se poate descoperi ceva", ştiut fiind faptul că în 
1rmă cu câteva decenii aici a fost găsită o honesta missione erztâbla�. 

Cercetările lui Boroş se pare că au fost bine mediatizate în presa locală, 
ocul excavatiilor fiind vizitat de o serie de personalităti bănătene cum ar fi: dr. Valeriu ' ' ' 
Jranişce, Gheorghe Sperlea, Gheorghe Papp, învă�ătorul Nicolae Comean, moşieru) 
lin Jupa Sândor Man6 şi prietenul său, groful din Zăgujeni Jakabffy Elemcr9 • 

Săpături le arheologice se aflau după părerea autorului la aproximativ 50 -
00 m de cursul râului Timiş şi au surprins după cum descrie J .E. ,  mai multe ziduri 

lin piatră ale clădirilor din "orasul lui Barsimus"10 • 

.,( . . .  ) În patru sau cinci 
'
locuri se văd grămezi de pietre împreună cu fragmente 

le cărămizi. De la acestea urmează nişte ziduri care se întind spre Timiş.  Câteva 
ovituri de târnăcop şi ajungi la un strat plin de �igle. 

& Miklos Bakk, Lugosi Kronika, Timişoara, 1 998, p. 25. Colecţia de antichităţi romane 
1le actualului Muzeu de Istorie din Lugoj au fost strânse în cea mai mare parte de preotul 
. Boroş din săpăturile de la Tibiscum-Jupa. 

7 Cartea lui Jakabffy Elemer am .,descoperit-o" in colecţia de carte veche a Bibliotecii 
:entral Universitare "Eugen Todoran" din Timişoara şi poartă codul 1 64204. Cărţulia de 
'ormat de buzunar ( 1 O x 1 5,5 cm) are 30 de pagini şi se pare că a avut un tiraj foarte 
·edus. 

8 E. Jakabffy, 7ibiscum, Lugoj, 1 924, p. 1 4. 
9 Foarte interesant este faptul că nu se pomeneşte nimic in lucrarea lui E. Jakabffy de 

Jrof. G.G. Mateescu. Foarte probabil cei doi nu au făcut cunostin\ă niciod�tă, iar profesorul 
miversitar din Cluj a vizitat doar săpăturile rămase neastupate (cum era moda acelor 
rremuri), prin octombrie-noiembrie 1 924. 

10 E. Jakabffy, op.cit. , p. 1 5- 1 6. Aluzie la descoperirea din 23 aprile 1 85 1 ,  când un 
igan din Jupa a descoperit la pescuit, pe malul răului Timiş, o diplomă militară aparţinând 
mui soldat din cohors 1 Vindelicorum milliaria, al cărui nume era Barsimus, pe care a 
lăruit-o stăpânului său Ştefan Capra de Jupa şi care la rândul său a donat-o Muzeului 
lolaţional Maghiar [Magyar Nemzeti Muzeum] . 
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in interiorul zidului dezvelit apare de obicei podeaua de mozaic. Bucăţile 
de mozaic seamănă cu nişte pişcoturi sau au forma literei L (romane-capitale). Acestea 

le-am aşezat in ordine şi imediat ne-am putut imagina cum arăta pardoseala. 
Dar au apărut aici si piese mai deosebite. Preotul Boros a dus la muzeul din 

oras (Lugoj n.n.) o monedă m
'
ică, pe care a descoperit-o după câtev� lovituri de târnăcop 

si c;re poartă chipul lui Antoninus Pius. Tot el a mai găsit şi fragmente de vase ceramice. 

�hiar şi oase umane ale oamenilor din acele timpuri şi fragmente de sticlă romană. 
Acestea sunt rezultatele câtorva ore de excavări cu tâmăcopul şi lopata" ' '  . 
Textul este elocvent in ceea ce priveşte cercetările arheologice întreprinse. 

desi per ansamblu descrierea pare puţin romanţată. 
· 

Din aceste rânduri - singurele care se referă la "săpăturile" realizate la 
Tibiscum in 1 924 - se pot desprinde următoarele concluzii :  

• Campania de  săpături a fost de scurtă durată şi nu  a atins o adâncime prea 
mare. În cea mai mare parte au fost excavatii de supra fată şi niciunde nu s-a atins lutul 
steriP � ;  

• Preotul dr. 1 .  Boroş urmărea cu excavaţiile sale traiectul zidurilor, pentru 
a contura planul c lădirilor antice - o strategie de săpătură care era Ia modă in perioada 
interbelică mai ales in cazul siturilor de epocă romană. 

• Interesul cel mai mare al arheologului era să găsească cât mai multe piese, 
cât mai diverse şi mai interesante. Cele mai importante erau considerate monedele, 
inscripţi ile sau piese sculptura le care puteau fi încadrate între obiectele de artă antică. 

• Oasele erau considerate în marea lor majoritate ca fiind de factură umană. 
În continuare textul prezintă aspecte dramatice. Săpăturile nu au mai 

continuat, ele neprimind un sprij in susţinut din partea forurilor competente. Locul cu 
ruine a dispărut foarte repede fi ind folosit drept carieră de piatră pentru casele săteni lor 
din Jupa. E. Jakabffy chiar a văzut un monument mare, din marmură în faţa casei lui 
Ion Peia, dar "noroc" - spune· autorul - "că nu poartă inscriptie"u . ' 

După cum observa J .E., tot în această perioadă la cârciuma din sat se ilumina 
câteodată, interiorul cu un opaiţ de factură romană, adus probabi l  de unul din foştii 
muncitori de pe şantierul arheologic condus de l. Boroş. Piesa întreagă de altfel era de 
culoare cărămizie şi avea un singur cioc. Pe când moşierul din Zăgujeni a vrut să 
achiziţioneze opaiţul proprietarul localului 1-a făcut pierdut14 • 

Apar însă şi păreri amuzante legate de descoperirile arheologice de la 
Tibiscum. O piesă sculpturală, foarte cunoscută in epocă a fost un leu funerar care era 

1 1  E. Jakabffy, op.cit. , p. 1 6- 1 7 . Traducerea fragmentelor de texte referitoare la 
cercetările arheologice de la Tibiscum-Jupa din limba maghiară, din lucrarea lui J.E. ne 
apartine ! 

12 Într-un singur caz autorul spune că s-a săpat până la 2 metri adâncime, când a fost 
descoperit un ac de păr din metal, cf. E. Jakabffy, op.cit. , p. 23.  

13 E. Jakabffy, op.cit. , p. 2 1 .  
1 4  Ibidem, p. 24. 
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asezat lângă drumul principal care ducea la moara de apă a Jupei. Localnicii �i 
.. �crcetătorii" 1. Boroş şi E. Jakabffy intluenţaţi probabi l  de renumitele descoperiri 
făcute de H. Schliemann presupun că acest leu din piatră, "de mărimea unui câine 
ciobănesc" împodobea poarta oraşului sau a cetăţi i  Tibiscum, exact ca şi in cazul 
porţii  lei lor din Mycene1 5 • 

Alte obiecte descoperite la Tibiscum-J upa în anul 1 924 şi care I-au 
impresionat pe E. Jakabffy sunt: fragmente de vase de sticlă având "luciri de curcubeu", 
ace de păr frumos lustruite din os şi bronz, piese de podoabă şi cioburi ceramice de la 
diverse vase. 

O altă piesă importantă, găsită la adâncimea de 2 metri este o monedă mare 
de bronz de la Hadrian, urmată de un .. mâner" lung din os şi o scoică - considerată de 
J.E .  ca obiect decorativ din toaleta femeilor rornane16 • 

Deşi sunt prezentate superficial săpăturile arheologice ale preotu lui dr. 1 .  
Boroş, textul lui  E.  Jakabffy rămâne important pentru istoricul cercetărilor de la 
Tibiscum-Jupa. Până la publicarea integrală a caietelor de �antier ale arheologului 
interbelic lugojan rămâne singura mărturie vie a acelor ani de încercări şi căutări de 
explicaţii pentru contextul arheologic ce urmăreau evoluţia anticul oraş de la confluenţa 
râului Bistra cu Timişul 1 7 • 

EINE UNBEKANNTE URKUNDE UBER DIE ARCHĂ.OLOGISCHE 
AUSGRABUNGEN VON TIBISCUM - JUPA AUS DER 

ZWISCHENKRIEGSZEITSPANNE 

Zusammenfassung 

Jakbffy Elemer, e in  wichtiger Politiker per Zwischenkriegsperiode, 
Grossgrundbesitzer von Zăgujeni und bekannter Historiker der Lokalgemeinden aus 
Caraş-Severin, war ein gutcr Freund von dr. Janos Soros, griechisch-katoliker Priest 
und Amateurarchăologe von Tibiscum-Jupa. Als Augenzeuge der archăologischen 
Ausgrabungen der 20-gen Jahren des XX. Jhr. E. Jakabffy bat ein Biichlein mit dem 
Titei : TIBISCUM . Adatok multjăr61 es buzdităs emlekei felkutatăsâhoz geschrieben. 

Sein Werk ist leider bis heute vergessen geblieben. 
Wir erfahren davon, dass die grossten Ausgrabungen im Sommer des Jahres 1 924 
gemacht wurden. Sie waren nicht sehr tief, nur sehr selten sind sie bis zum 2 meter 
Tiefe gesunken und haben immer die Steinmauem der antiken Gebăuden verfolgt. 

l) Ibidem, p. 26. 
1 6  Ibidem, p. 25. 
1 7 Cea mai mare mâhnire a "arheologilor" din perioada interbelică o constituia faptul 

că nu au reuşit să descopere nici o inscripţie ce ar fi reprezentat o sursă mult mai mare şi 
mai importantă de informa!i i  pentru Tibiscum-Jupa; cf. E. JakabtTy, op.cit. , p. 27. 
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BUSTUL LUI EMANUIL UNGURIANU 

Vasile Rămneanţu 

Născut Ia 2 1  decembrie 1 845 in localitatea Satchinez,judeţul Timiş' , Emanuil 
Ungurianu a fost alături de Alexandru Mocioni, Viccntiu Babes, P. Rotariu. Andrei 

' ' 

Mocioni, Corio1an Brediceanu, A. Cosma. etc., reprezentantul unei generaţii de cxcep�ie 
a Banatului, care şi-a dedicat întreaga sa viaţă şi avere binelui neamului său. 

După ce a urmat şcoala primară in comuna sa natală, a absolvit cursurile 
gimnaziale la Timişoara în perioada 1 860- 1 868. in anii 1 869- 1 872 a fost studentul 
Facultăţii de drept din Budapesta, apoi după terminarea studiilor universitare, timp de 
35 de ani, a practicat avocatura in capitala Banatului. A revenit la această profesie, 
pentru scurt timp, în 1 9262 • 

Emanuil Ungurianu a fost conştient de rolul pe care îl avea cultura în 
emanciparea românilor bănăteni .  in opinia sa, din cultură răsărea bunăstarea economică, 
dar, in acel�i timp. Iară bani �u se putea face cultură3 • În perioada 1 898- 1 906. frunt�ul 
bănăţean a fost directorul despărţământului Timişoara al ASTREI .  Potrivit lui Emanuil 
Ungurianu, despărţământul urma să contribuie la propăşirea culturală şi economică a 
românilor bănăţeni. El a donat pentru înzestrarea bibliotecilor despărţământului tomuri 
de că�i. iar pentru scopurile culturale ale Asociaţiunii importante sume de bani4 • 

Potrivit lui Emanuil Ungurianu. biserica şi şcoala reprezentau două instituţii 
deosebit de importante pentru românii bănăţeni .  Până la 1 9 1 8, el a activat in vederea 
păstrării autonomiei şcolilor confesionale româneşti, a Bisericii Ortodoxe Române, 
iar după realizarea Unirii pentru consolidarea celor două institutii. Fruntasul român , . 

bănăţean susvnea şi necesitatea ca învăţătorii şi preoţii să fie bine pregătiţi profesional 
şi să aibă o înaltă ţinută morală5 • În domeniul învăţământ ului, E. Ungurianu a făcut o 
serie de donaţii in contul şcolilor româneşti din Banat, fiind preocupat şi de dezvoltarea 
şcolilor profesionale in care să înveţe tineri români din mediul rural. În acel�i timp a 
avut in vedere imbunătătirea situatiei materiale a invătătorilor români din Banat. După 

, ' , 

1 9 1 8, E. Ungurianu a activat pentru înfiinţarea la Timişoara a unei Academi i  
Comerciale, precum ş i  a Universităţii6 • 

Reprezentant al românilor timişeni în Sinodul Episcopiei Aradului, deputat 

1 Vasile Rămneanţu, Emanuil Ungurianu (1845-1929), BHAB, Timişoara, 1 996, p. l .  
2 Ibidem, p. 9. 
·1 Ibidem, p. 8 1 .  
4 /bidem p. l l - 1 7. 
� Ibidem, p. 8 1 .  
6 Ibidem, p. I 9-26. 
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in Congresul Naţional Bisericesc de la Sibiu, Emanuil Ungurianu a depus eforturi 
multiple pentru reinfiinţarea Episcopiei Timişoarei. Totodată el a făcut donaţii mai 
multor biserici din Banat' . 

Ridicarea stării economice a neamului său a constituit unul dintre obiectivele 
vieţii sale. A evidenţiat necesitatea păstrării pământului in mâinile ţăranului român, 
iar după 1 9 1 8  s-a pronunţat pentru sprij inirea financiară a acestuia de către statul 
român. În concepţia sa era necesară îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale ale ţăranilor 
prin organizarea de conferinţe de către specialiştii din agricultură. 

Emanuil Ungurianu a urmărit crearea unei clase de meseriasi si comercianti 
români, proveniţi in special din mediul rural, eforturile sale concentrând�-se in veder� 
înfi inţării de şcoli profesionale şi cămine pentru cursanţi. 

Tot pentru propăşirea economică a neamului său Emanuil Ungurianu a activat 
pentru crearea unui sistem bancar românesc în Banat, deţinând o bună perioadă de 
timp functia de director executiv al băncii "Timisana" . 1 ' 

I n  plan politic a participat la principalele momente ale luptei pentru 
emancipare naţională a românilor din I mperiul austro-ungar. A făcut parte din 
organizaţiile judeţene Timiş-Torontal ale Partidului N aţional Român şi respectiv 
Partidului Naţional Ţărănesc, solicitând oamenilor politici seriozitate şi moralitate8 • 

Alături de Alexandru Mocioni, V. Babeş, C. Brediceanu, etc. E. Ungurianu 
a fost preocupat de înfiinţarea unor ziare româneşti in Banat, pe care apoi le-a sprijinit 
financiar pentru a le ajuta să supravieţuiască ("Luminătorui ";"Dreptatea" )9 •  

În 1 9 1 2  Emanuil Ungurianu a depus intreaga sa avere de aproximativ 
jumătate de milion de coroane în scopul sprijinirii instituţiilor şcolare, culturale şi 
bisericeşti româneşti. 

La 25  martie 1 929 cel pe care Nicolae Iorga 1-a caracterizat ca fiind 
"patriarhul bănăţeni lor. . .  care făcea parte dintre aceia cari aduceau şi cele mai mari 
servicii poporului lor fără să arate aceasta cu o vorbă, cu un gest. cu o atitudine . . .  
Scoala de noroc a României mari n u  creste astfel de suflete", trecea i n  ncfiintă10 • 

. . ' 

În memoria celui care a fost Emanuil Ungurianu, prim-preşedintele Curţii 
de Apel Timişoara, dr. Alexandru Marta, a propus ridicarea unui monument. Prezentând 
in timpul ceremoniei de înmormântare condoleanţele magistraturii, Alex. M arta a 
subscris, cel dintâi, din partea institutiei pe care o reprezenta, suma de cinci mii de lei 

' 

pentru alcătuirea unui fond care să servească la ridicarea monumentului. Tot Alexandru 
Marta s-a ocupat de constituirea unui Comitet care să se îngrijească de ridicarea 
monumentului proiectat. În acest scop, el i-a convocat la 1 2  noiembrie 1 929, într-o 
şed in� care s-a desfăşurat in clădirea Muzeului Bănăţean, pe reprezentanţii autorităţilor 
şi ai diferitelor instituţii publice. Cu acest prilej a fost constituit .,Comitetul de iniţiativă 

7 Ibidem, p. 37-46. 
� Ibidem, p. 82. 
9 Ibidem. p. 33-36. 
10 Ibidem, p. 80-84. 
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şi patronaj pentru ridicarea unui monument în Timişoara, marelui român Emanuil 
Ungurianu".  Preşedintele Comitetului a fost ales George Domăşncanu (primarul de 
atunci al Timişoarei). in timp ce vicepreşedinţii erau dr. Patrichie Ţiucra, protopopul 
Timişoarei, dr. Mihail Gropşianu. precum şi generalul Boboc. George Postelnicu 
indeplinea funcţia de secretar al Comitetului, iar casierul acestuia a fost desemnat 
profesorul G. Drăghicescu. O serie de personalităţi ale Banatului au făcut parte din 
Comitet: dr. Victor Vâlcovici (rector al Politehnicii, ministru), Alex. Marta, A. Cosma, 
L. Cigăreanu, prof. 1. Petrovici, S. Evuţian, Alex. Vidrighin, 1. Oprea, dr. A urei Cândea. 
Victor Mercea, Victor Vlad, Ioachim Miloia, Adam Cucu. Iuliu Costea, Antoniu 
Bogdan, Ioan Doboşan, Lucian Georgevici, Emil Grădinariu. Iuliu lonescu1 1 • 

După constituirea sa, Comitetul a inceput imediat o susţinută campanie in 
vederea strângcrii sumei necesare in vederea ridicării monumentului. Apelurile adresate 
în acest sens diferitelor institutii si asociatii timisorene au fost primite de către acestea 

' ' ' ' 

cu insufleţire. Din momentul in care donaţiile au inceput să se strângă, Comitetul a 
luat măsuri pentru angajarea lucrărilor12 , constituindu- se în acest scop o Comisiune 
tehnică restrânsă formată din ing. Victor Vlad si directorul Muzeului Bănătean, Ioachim 

' ' 

Miloia. Comisiunii tehnice i-au fost încredintate atât conducerea si supravegherea 
, . 

lucrărilor generale, cât şi executarea unei părţi din aceste lucrări, ce urmau a se realiza 
în regie proprie de către Comitet. 

O contributie de seamă in realizarea monumentului a avut-o Banca 
J 

"Timişana" din Timişoara care a donat din cariera sa de la Vaşcău marmora de care 
era nevoie. Extragerea si prelucrarea marmorei a revenit Comisiunii tehnice a 
Comitetului. Aceasta a aicătuit programul lucrărilor de la Vaşcău şi le-a angajat. in 
acelaşi timp Comitetul a încredinţat sculptorului George Groza* executarea bustului. 
După terminarea lucrărilor de la Vaşcău, Comisiunea tehnică le-a recepţionat şi a 
hotărât transportarea plăcilor de marmură la Timişoara. A urmat realizarea bustului 
lui Emanuil Ungurianu de către sculptorul G. Groza. După ce lucrarea a fost prezentată 
şi acceptată de către Comitet, acesta a încredinţat Fabricii de tumătorie Fraţii Răşcanu 
din Bucureşti turnarea bustului în bronz. Concomitent a fost obţinută din partea 
Primăriei oraşului Timişoara aprobarea ca monumentul să fie ridicat în grădina publică 
din faţa Castelului H uniade, situat lângă Teatrul comunal. Au fost efectuate şi 
demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei Comisiunei monumente lor publice 

, J 

din cadrul Ministerului Instructiunii în vederea ridicării monumentului. 
, 

Moartea neaşteptată la Braşov a sculptorului G. Groza a creat un moment 
de dificultate în finalizarea lucrărilor monumentului dedicat fruntasului bănătean. 

' , 
Astfel, trebuia făurită macheta monumentului, solicitată de către Minister pentru 
eliberarea autorizaţiei cerute de Comitet, trebuia modificat angajamentul pe care 
sculptorul Groza si 1-a luat fată de Fabrica de turnătorie, mai existau diferite lucrări 
incluse în angaja�entul inch�iat intre Comitet şi George Groza. În această situaţie 
Comitetul a decis să ia asupra sa toate lucrările care mai erau de făcut. 

1 1  AnB, an IV, apr.-dcc. 1 93 1 ,  p. 78. 
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La 1 iunie 1 93 1  monumentul inchinat lui Emanuil Ungurianu a fost complet 
finalizat. El intă�işează - potrivit criticului de artă Deliu Petroiu - un Emanuil Ungurianu 
copleşit de bătrâne�e. La realizarea sa au contribuit prin donaţii in natură, Banca 
Timisana, care a pus la dispozitie toată marrnora de care a fost nevoie, "Asociati unea 
mese�iasi lor români" din Timi�oara a donat două vase de bronz care au fost ata�ate la 
soclul �onumentului, dar care

' 
astăzi au dispărut. Primăria Municipiului Timiş�ara a 

donat suma de 85000lei (prima subven�ie s-a ridicat la suma de 50000 lei, ce-a de-a 
doua a fost de 20000 lei, iar ultima de 1 5000 lei), Prefectura judeţului Timiş-Torontal 
a donat 80000 lei, Camera de Come11 Timişoara (o institu!ie apreciată de către marele 
dispărut) a dăruit 20000 de lei, Baroul de avoca�i din Timişoara a donat 1 0000 lei, 
Banca "Albina" a donat 10000 lei, Cercul militar-c ivil a contribuit cu suma de 5000 
lei, Magistratura Timişoara (prin intermediul lui Alex. Marta) a donat 5000 lei, 
,.Reuniunea femeilor române din Timisoara (al cărui membru fondator a fost Emanuil ' 
Ungurianu, care a mil itat pentru acordarea unui rol mai mare femeilor in via\a socială, 
economică si culturală) a contribuit cu suma de 5000 lei, ASTRA-despărtământul 
Timişoara a

' 
donat 5000 lei, Căminul Comunal de Ucenici nr. 1 a dăruit i453 lei, 

Căminul Comunal de Ucenici nr. 4 şi-a adus contribu�ia cu 1 053 lei, Căminul Comunal 
de Ucenici nr. 3 a donat 1 0 1 0  lei, Căminul Comunal de Calfe a contribuit cu 870 lei, 
Căminul Comunal de Ucenici nr. 2 a donat 785 lei, Scoala Comunală de Ucenici a . 
subscris cu suma de 200 lei (toate aceste institutii si-au datorat existenta în mare 
măsură eforturilor lui  E. Ungurianu de a le organiz� şi

,
de a le întreţine), iar �rfelinatul 

comunal "Regina Maria" 750 lei. Avocatul dr. Aurel Anuica a contribuit cu suma de 
500 lei, iar inginerul Adam Cucu cu cea de 5000 lei 1 3 • 

În privinţa cheltuielilor legate de ridicarea monumentului, acestea s-au ridicat 
la suma totală de 23652 1  lei. Banii au fost repartizaţi astfel : 

1 82 

1 )  Prelucrarea marrnurei la cariera din Vaşcău: 54085 lei. 
2) Diferite spese de deplasare şi întreţinere: 1 2 1 02 lei. 
3)  Transportul marrnurei la Timisoara: 8050 lei . . 
4) Executarea bustului, proiectul monumentului, etc. :  6 1 242 lei . 
5) Noi desene şi planuri pentru proiectul monumentului: 4000 lei. 
6) Macheta monumentului :  3000 lei. 
7) Turnarea bustului în bronz: 25000lei. 
8) Transportul bustului de la Bucureşti :  728 lei. 
9) Substructia monumentului: 20000 lei. ' 
1 0) Montarea monumentului: 20000 lei. 
I l ) Curătffea monumentului : 4700 lei. 
1 2) Cheltuieli poştale şi diverse: 1 025 lei. 
1 3) Subvenţionarea revistei Analele Banatului pentru numărul inchinat lui 
Emanuil Ungurianu: 227 1 6  lei 1 4 • 

12 ibidem, p.79. 
13 Ibidem, p. 80. 
14 Ibidem, p. 82-83. 
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Ini!ial dezvelirea bustului lui Emanuil Ungurianu a fost fixată pentru ziua 
de 1 � iunie 1 93 1 ,  dar ceremonia a fost amânată pentru data de 28 iunie datorită .,unor 
chestiuni de detaliu" 1 5 • 

Unul dintre cronicarii prezenti la dczvelire însemna că aceasta a avut loc 
"într-o zi cu soare tropical " .  Însemnări)� păstrate scot în eviden!ă faptul că s-au rostit 
discursuri "bine-aduse din condei şi s-au spus cuvinte pline de înaltă admiratie" . 
Evenimentului nu i s-a dat un caracter prea oficial, ceea ce a constituit potrivit cro�icii. 
un fapt pozitiv. Sărbătoarea a fost cu atât mai înălţătoare, se arată in continuare, cu cât 
"s-a oficiat in prezenta celor cari au stiut să o aprecieze" . 

În privinta ;ostului eterniză�ii lui Emanuil Ungurianu în centrul Timisoarei, 
acesta trebuia să fi� pentru toti un îndreptar deoarece ,,n imeni mai mult ca el n�-si are 
loc de frunte în orasul al cărui cetătean cel mai de frunte era". Semnatarul artic�lului . ' 
propunea ca in grădina în care a fost amplasat monumentul lui Emanuil Ungurianu, 
să tie realizate, pe ambele margini, statuile altor personalităti marcante ale Banatului, 
intocmai ca la Ateneul din Bucureşti. "Vom avea astfel un'refugiu în momentele de 
aspră sbuciumare şi de îndoieli moleşitoare. Solemnitatea dezvelirii monumentului a 
inceput la ora I l , oficiindu-se un serviciu religios de către protopopul Ti.mişoarei 
Patrichie Tiucra, asistat de preotii Imbroane, Golumba, Sora, Stroca si Vuia. ' ' , ' 
Răspunsurile au fost date de către corul "Banatul" condus de către marele compozitor 
Sabin V. Drăgoi. Au fost prezente următoarele personalităti bănătene: generalul Gh. ' ' 
Domăsneanu, Alex. Marta, prim-presedintele Curtii de Apel Timisoara, St. Bungetianu, ' , , ., .. , 
prefectul judetului Timiş-Torontal, colonelul R. Boldea, comandantul pietei Timi�i. 
C. Baltă, primarul oraşului Timişoara, Sabin Evuţian, inspector şcolar, dr. M. 
Gropşianu, dr. C. Bugariu, dr. A. Bogdan. ing. Vidrighin, dr. 1 .  Miloia, S .  Bejan, dr. 1 .  
Nistor, dr. 1 .  Doboşan, prof. Velceanu. Au participat delegatiile tuturor societătilor 
culturale din Banat, ale Caselor Nationale din judet, care au fost întemeiate si datorită ' ' . 
eforturilor lui E. Ungurianu. A fost prezentă o delegaţie din comuna natală a marelui 
bănăţean, Satchinez, condusă de parohul aşezării, din care a făcut parte fratele lui 
Emanuil Ungurianu "un bătrân cu plete albe si cu ochii umezi de emotie", precum si , ' . 
una din localitatea Jadani. 

După oficierea unui parastas pentru odihna sufletului celui dispărut, 
protopopul P. Ţiucra a rostit o cuvântare, evidenţiind meritele lui Emanuil Ungurianu16 •  
Vorbitorul sublinia că ,"nu el, ci noi supravieţuitorii lui avem nevoie de monumentul 
de fată, ca. de câte ori vom privi la el, să ne reamintim frumoasele virtuti, care au ' , 
împodobit sufletul lui Emanuil Ungurianu şi să ne silim a le imita. Acest monument 
să fie pentru noi o carte deschisă, o pagină din istoria poporului român din Banat, din 
care să citim si să învătăm. cari sunt datoriile noastre fată de viitorul tării si al neamului 
nostru"17 • Pr�topopul Ţiu�rd, în cuvinte alese, a amintit �urnele sculptoruiui Gh. Groza, 

1 5  Vestul. 1 5  iunie 1 93 L p. 4. 
1 '  Ibidem, 2 iulie 1 93 L p. 4. 
�' AnB, op.cit. p.76. 
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cel care a realizat bustul lui E. Ungurianu. După interventia prefectului judetulu� in 
numele Caselor Na�ionale a vorbit dr. 1 .  Coste1ij . care a evidenţiat că "Marele fiu al 
Banatului, Emanuil Ungurianu, al cărui bust e dezvelit azi, a fost cel mai vrednic 
repezentant al puritanismului şi cel mai falnic vestitor. propagator şi aprig apărător a) 
patriotismului curat şi netătarnic. El spunea că nu e deajuns să ne batem pieptul el 
suntem buni români �i să cântăm ,.deşteaptă-te române şi .,pe-al nostru steag e scris 
unire iar in acelaş' timp să tolerăm ca să alunece pământul de sub picioarele noastre, 
pentru că patriotismul adevărat nu se manifestă prin vorbe lăudăroase şi uneori frumos 
răsunătoare, ci prin fapte bune, generoase, prin muncă cinstită şi serioasă. prin jertfe, 
prin cheltuirea energiilor în slujba neamului şi a Ţării ,  prin sădirea şi cultivarea 
facultătilor frumoase în sufletul poporului nostru, pentru a-şi cunoaşte fiinţa, destinaţia 
şi mândra sa menire pe acest pământ " 19 • A urmat predarea. de către protopopul Ţi uera, 
a monumentului primarului municipiului Timişoara, C. Baltă, care a promis că va 
dispune să se poarte cea mai mare grijă simbolului "ce va aminti cetătenilor o viaţă 
cinstită pusă în slujba idealului "20 • La rândul său, Ioachim Miloia vedea în monumentul 
dezvelit în acea duminică de 28 iunie 1 93 1 ,  ''un semn de chemare la unire, la muncă 
neobosită şi cinstită, un apel, la desăvârşirca luptei pe care Ungurianu n'a încheiat-o, 
un prilej de reculegere şi reconfortare: aceasta este pentru Timişoara monumentul 
inaugurat astăzi. Ce stranie coincidentă: Fără ca să se fi fost hotărât în prealabil, în 
aceeaş' zi şi la aceeaş' oră s'a dezvelit la Lugoj bustul generalului Ioan Dragalina, 
eroul de la Cema. Par' că destinul a voit să accentueze şi mai mult contrastul dintre 
generatia ce a ştiut să se jertfească pentru un ideal şi generaţia de astăzi ce-şi iroseşte 
energiile in lupte intestine"21 • 

Pe soclul monumentului au fost depuse coroane din partea prefecturii 
judetului Timis-Torontal, a Primăriei, a Baroului avocatilor, a Societătii de Istorie si ' , ' ' , 
Arheologie, a Caselor Nationale din judet. a(le) parohii lor ortodoxe române din Cetate 
si Principele Carol, a Reuniunii Femeilor Române, a Reuniunii Comerciantilor, ' ' 
Meseriasi lor si Muncitorilor români din Timisoara, a Reuniunii femeilor române din . . . 
Fabric, etc. După depunerea coroanelor de flori, solemnitatea dezvelirii primului 
monument românesc din Timisoara a luat sfărsit2� • ' . 

Din păcate, în anul 1 969, autorităţile comuniste au dispus mutarea bustului 
lui E. Ungurianu din fa\'1 clădirii Muzeului Banatului.  El se găseşte astăzi amplasat in 
faţa liceului care îi poartă numele. 

E. Ungurianu, prin activitatea sa de o viaţă dedicată neamului din care făcea 
parte, s-a impus ca una dintre marile personalităti ale Banatului de la sfârsitul secolului ' . 
al XIX-lea şi inceputul celui următor. Este meritul elitei culturale, politice, economice 

1 8 Vestul, 2 iulie 1 93 1 ,  p. 4. 
19 AnB, op. cit. p. 76. 
20 Vestul, 2 iulie 1 93 1 ,  p.4. 
2 1 AnB, op. cit., p. 77. 
22 Vestul, 2 iulie 1 93 1 ,  p.4. 
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din Banatul interbelic de a-i elogia meritele sale prin ridicarea monumentului care a 
fost inaugurat în aceaşi zi cu cel al unei alte personalităţi marcante bănă�ene: generalul 
I. Dragalina. Trebuie reţinut şi faptul că primul bust din Timişoara dedicat unei figuri 
de seamă a români lor bănăţeni a fost realizat de către unul dintre sculptorii importan�i 
al. yremii : G. Groza. Este remarcabilă si contributia pe care si-au adus-o la realizarea 

' ' ' 

monumentului toate instituţi i le şi asoc iaţiile culturale şi economice pe care E .  
Ungurianu le-a sprijinit de-a lungul vieţii sale, act ce  a reprezentat un  frumos omagiu 
pentru cel dispărut. 

* Sculptorul Gh. Groza s-a născut la 1 8  aprilie 1 899 în comuna Moneasa, 
jud. Arad, din părinţi foarte săraci .  de profesie pietrari. După terminarea celor 4 clase 
primare. lipsa de lucru si leşte intreaga familie să se mute pentru un timp la cariera de 
mam10ră din Bucova,jud Hunedoara. La izbucnirea războiului a fost silit să muncească 
pentru întreţinerea familiei . La carie� de marmoră de la Vlaşcău,jud. B ihor şi-a făcut 
ucenic ia, devenind cal fă de pietrar. Inrolat in armata austro-ungară in 1 9 1 7, ajuns la 
Viena, ia contact cu primele opere sculptate, in timp ce la Trient, cu picturile expuse 
in oraş. 

Reintors acasă, incepe să picteze după natură, continuându-şi studiile la 
liceul din Beius, unde a inceput să se instruiască sistematic în arta propriu-zisă (pictură, 
sculptură şi de�en). in toamna lui 1 920 şi-a întrerupt din nou studiile, fiind recrutat in 
armata română. Aici întâlneşte fami lia generalului Olteanu, care l-a luat sub ocrotire, 
devenind părintii sufletesti ai acestuia si dându-i posibilitatea să-si continue studiile. 

, ' ' ' 

S-a inscris la şcoala de pictură din Baia Mare, iar în toamna lui 1 922 şi-a deschis 
prima expoziţie la Oradea, încununată cu succes. După expoziţiile de la Oradea şi 
Braşov, pleacă la Roma, unde, timp de un an, a studiat la Academia de Belle Arte. 

După revenirea in ţară, a organizat o expoziţie la Braşov şi una la Arad. 
Urmează Şcoala de Belle Arte din Florenţa timp de patru luni, plecând apoi din nou la 
Roma. După ce a organizat o expoziţie la Timişoara, i s-a încredinţat din partea 
direqiunii Palatului Cultural din Arad executarea busturilor lui A. D. Xenopol şi G.  
Coşbuc. 

La începutul anului 1 927 pleacă la Paris, la .. Academia lulian", unde timp 
de 1 3  luni s-a ocupat doar cu sculptura. A figurat cu un bust la salonul oficial al 
artiştilor francezi. lucrarea fiind apreciată de către specialişti .  

La revenirea in tară, Academia Română i-a retinut tabloul "Casa in care a 
murit Nicolae Bălcescu" din Palermo, in timp ce pentru

' 
oraşul Timişoara a primit o 

comandă pentru executarea bustului lui Emanuil Ungurianu. La 5 februarie 1 930, la 
puţin timp după terminarea bustului a murit pe neaşteptate. Vezi AnB, an III, nr. l ,  
fasc.4, ian.-mart. l 930. p.68-7 1 .  

* *  Mul�mesc pentru informaţia dată domnului profesor Florin Medeleţ, la 
sugestia căruia m-am dedicat acestui studiu. 
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THE STATUE OF EMANUIL UNGURIANU 

Summary 

Emanuil Ungurianu is one of the most representative members of an 
exceptional generation in Banat, who dedicated his entire life to the welfare ofhis people. 

Dr. Alexandru Marta suggested the carving of a statue of Emanuil Ungurianu, 
in order to show the gratitude for his accomplishments. Therefore, in November 1 2, 
1 929 an Initiative and Patronage Committee bas been elected. I n  the Committee 
important leaders ofthe politica) and cultural life were involvcd: G. Domăşneanu, M. 
Gropcianu, A. Cândea, 1 .  Miloia, and so on. 

The statue reveals Emanuil Ungurianu as an old rnan and was carved by the 
farnous sculptor Gheorghe Groza. The statue was rnade out of bronze. 

Many important cultural associations from Banat which were previously 
supported by Ungurianu contributed financially to the making of the statue: Astra
despărtământul Timisoara, "Reuniunea femeilor române din Timisoara", Timisiana 
Bank �nd so on. 

' ' ' 

The statue was inaugurated in June 28, 1 93 1  and was located in front ofthe 
Huniade Castle in Timişoara. 

Unfortunately, in 1 969 the communist authorities decided to relocate the 
monument in front ofthe College which nowadays bears the name of Emanuil Ungurianu. 

Fig. /. Bustul lui Emanuil 
Unguria11u 
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DONJONUL DE LA TURNU-RUIENI 

Nicolae Săcară 

intre putinele vestigii ale construcţiilor epocii feudale păstrate in judeţul 
Caraş-Severin, fără îndoială că cel situat ia aproximativ 1 km spre nord-est de comuna 
Turnu-Ruieni, pe dealul Stârminiţa 1, este una din cele mai importante: ruinele relativ 
bine conservate ale unui impunător turn-locuintă, construit pc un mamelon natural 
situat la poalele vestice ale masivului Muntele Mid, ce domină cu silueta-i cenuşie 
valea râului Sebeş, şi cu posibil itatea de a supraveghea terenul până departe spre 
valea Timisului si orasul Caransebes. 

Baza �rnul�i este un pătr�t (uşor dreptunghiular), având lungimea laturi lor 
de I l  ,4 x 1 0,8 m. S-au păstrat intacte laturile de N-V şi N-E, precum şi câte o jumătate 
din cele de S-V şi S-E, coltul de sud fiind surpat. Colturile păstrate sunt prevăzute cu 
puternici contrafofti, având grosimea de 2,8 până la 3 m şi lătimea de 1 ,85 m. 
Contrafortii se tes cu zidurile turnului, putând fi socotiti deci contemporani cu acesta. 

Materialul de constructie e compus din piatră de carieră -granituri, ca/care, 
şisturi �i gresii - ce există din'belşug în împrejurimi. in miezul zidurilor intervine 
chiar piatra de râu, însă intr-o proportie mai scăzută. 

Pentru fatadele exterioare si îndeosebi pentru colturi s-a ales piatră de format 
mare şi cu suprafeţ� ceva mai neted�. Liantul folosit era c�mpus din mortar de var cu 
pietris mărunt, obisnuit constructiilor medievale. Pentru a mări stabilitatea zidurilor, 
comp�sc din mate'rial neomoge�. s-au folosit tiranti de bâme, aşezaţi orizontal şi 
vertical în emplecton, locui tor fiind observabi l  în rupturile laturilor de S-V si S-E. 

În elevaţie turnul avea mai multe nivele suprapuse, compuse fie�are din 
câte o singură încăpere. Cea mai de jos are aspectul unei pivnite depozit3 şi, deşi 
astăzi nu depăşeşte inăltimea de 1 ,2 m, putem presupune că initial a fost înaltă de cel 
putin 2 m, dărâmături le acoperind-o in parte. La nivelul bazei, zidurile ating grosimea 
de 3 m. Cele trei încăperi suprapuse de deasupra pivniţei au toate un pronuntat aspect 
de locuire. Mergând în sus, de la un etaj la altul, zidurile fiecărei laturi ale turnului se 
subţiază cu 0,4 m, astfel că şi suprafaţa fiecărei încăperi creşte cu 1 ,6 m2• Prin asemenea 
îngustări treptate, sus - unde cu probabilitate a existat o platformă crenelată -

1 Locuitorii din Turnu-Ruieni mai numesc dealul şi Petroniul Turnului, un toponim 
format prin extensie de la turnul construit pe mamelonul natural din vârful său. 

2 Vârful dealului Stârrninita atinge cota de 420 m. 
3 Pivnite-depozit sunt co�siderate şi încăperile de jos ale tumurilor.locuin?- de la 

Răchitova şi Mălăeşti, precum şi de la donjonul cetătii Colţ, situate toate în Haţegul 
învecinat. Cf. Radu Popa, Cetăţile din Ţara Haţegului, în BMI, nr. 3/1 972, 
p. 54-66. 
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peretii turnului au o grosime de doar 1 .8 m. Din exterior, contrafortii masivi de la 
col�uri marchează prin cele trei retrageri succesive tocmai cele trei etaje din interior, 
acest sistem legat având rolul de a contribui la mărirea stabilităţii. conlucrând la 
anihilarea impingerilor laterale ale maselor de zidărie. Diferitele nivele erau despăJ"tite 
intre ele prin tavane de lemn. susţinute de un sistem de grinzi de stejar, urmele acestora 
fiind vizibile încă in peretii interiori. 

În momentul de faţă, cota maximă a ruinei atinge 1 2.2, însă putem presupune 
că initial avea inăltimea de �el putin 1 3- 1 3,5 m. ' 

O proble�ă aparte o ridică partea superioară a zidurilor construqiei. După 
cum se observă începând cam de la jumătatea ultimului etaj.  fatadele exterioare au un 
alt aspect, de�i tehnica şi materialul folosit la construirea lor sunt aceleaşi ca şi la 
restul constructiei. S-ar putea naste astfel presupunerea că începând de la acest nivel 
donjonul a sufe'rit o refacere. La � examinare atentă se observă însă că la acest nivel în 
zid au fost practicate mici găuri dreptunghiulare. Pare posibil ca aceste găuri să fi 
servit la fixarea în pereţii exteriori a unui coridor din lemn, dezvoltat de j ur-împrejurul 
turnului şi destinat supravegherii terenului. Timp îndelungat acest foişor aşezat pe 
console de lemn a ferit zidăria de intemperii,  devenind astfel explicabilă diferenţa de 
patină dintre cele două nivele. 

În zidurile păstrate intacte se găsesc doar două deschideri, însă este de 
presupus că şi in portiunile surpate din celelalte laturi să fi fost cel puţin încă o 
deschidere. Pe latura de N-E, în mij locul celui de-al doilea etaj a fost practicată o 
fereastră strâmtă şi alungită, în formă de meterez, având pereţi puternic evazati spre 
interior. La construirea pereţilor exteriori ai acesteia s-au incastrat blocuri ceva mai 
mari de marmură făţuită, provenite dintr-o inscripţie romană spartă, adusă probabil 
de la vreo staţiune romană din apropiere4• 

Pe latura de N-V găsim o deschidere mult mai mare (inăltimea 2,2 m, 
lărgimea 0,9 m), situată spre colţul de nord al donjonului şi având sus 'terminaţia în 
arc semicircular. Dimensiunile sale, incomparabil mai mari decât ale unei simple 
ferestre, precum şi faptul că pornirea sa e situată in dreptul liniei ce separă etajul al 
doilea de cel de-al treilea, ne fac să credem că aceasta era intrarea in donjon. Distanta 
de la sol la intrare era de aproximativ 7,5 m, accesul in interior fiind posibil prln 
intermediul unei scări mobile din lemn, element de altfel destul de obişnuit pentru 
asemenea locuinte fortificate. - , 

I n  jurul donjonului a existat şi o mică incintă circulară, cu raza de aproximativ 
20 m, formată dintr-un şanţ de apărare precedat de un val de pământ, ambele încă 
vizibile. Drumul de acces urca dinspre valea Sebeşului la est de mamelon, însoţind 
pârâul Valea Turnului, făcând apoi un mare ocol prin nord şi apropiindu-se de turn 

4 Pe unul din aceste blocuri se mai pot distinge câteva litere din inscripţie: " . . .  OVI . . . ". 
Probabil această coincidentă i-a făcut pe unii istorici mai vechi să creadă că turnul apartine 
epocii romane, denumindu'-t "Turnul lui Ovidiu" (aşa îl mai numesc şi localnicii), ţesând 
şi răspândind legenda că aici a poposit ilustrul poet roman, in drumul său spre locul 
exilului. Încă acum un secol, această ipoteză a fost criticată de Pesty Frigyes, A Szoreny 
vcirmegye tortenete, I l ,  B udapesta, 1 878, p. 556. 
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dinspre N-V, printr-o �ea îngustă ce desparte dealul Stârminiţa de dealul vecin. 
Cum rezultă din descriere, avem în fată o construc�e apaf!inând epocii feudale 

şi nicidecum o construcţie romană5• Unii autori au atribuit ridicarea donjonului din Turnu
Ruieni banului de Caransebeş, Petru Petrovici, pe la mijlocul veacului al XVI-lea�. 

Prin structură şi destinaţie turnul nu se încadrează însă în specificul 
construcţiilor secolului al XVI-lea, ci din punct de vedere tipologie se apropie mai 
mult de donjoanele din Haţeg, datate la începutul celui de-al XIV-lea7• Contraforţii 
donjonului se aseamănă prin formă şi plasament cu cele ale turnului-locuinţă de pe 
altarul bisericii de lângă cetatea Colţ (tot în Haţeg - n.n.), pentru care s-a propus o 
datare tot la începutul secolului al XIV-Iea8• 

Prima menţiune documentară a donjonului o avem din anul 1 467. când îl 
găsim amintit printre posesiunile întinse ale familiei de nobili români de Mâtnic9• 
Documentul respectiv îl desemnează cu termenul de "turris lapidea in districtu 
Sebesiensis"10, adică un simplu turn de piatră, cu siguranţă donjonul familiei. Se �tie 
despre familia de Mâtnic că a fost înnobilată pe la mij locul secolului al XIV-lea, 
instăpânindu-se cu timpul asupra unor întinse moşii, coristând din sate, păduri, mori, 
dealuri, păşuni, etc . din districtul Sebeş1 1 • 

Documentele aceluiaşi veac relevă faptul că Mântnicenii se trăgeau dintr-o 
mai veche, dar în acelaşi timp puternică şi numeroasă familie de cneji din acela�i district. 
Într-un act de donatie din 1 387, bunăoară, prin care regele Sigismund îi conferă lui 
Bogdan Românul, flul lui Ştefan de Mâtnic, precum şi fiilor săi - cu titlul de donaţie 
perpetuă - posesiunea Almafa (azi Mărul, situat la mai puţin de 1 0  km, peste deal de 
Tumu-Ruieni - n.n.), se specifică cu claritate că acestia o stăpâniseră încă înainte în 
calitate de cneji 12• În acest sens nu pare lipsită de inte� presupunerea ca turnul să fi fost 
ridicat de către cneji i  de Mâtnic, servindu-le ca loc de refugiu in caz de primejdie. 

Se pare însă el încă în secolul al XVI-lea donjonul era în ruină, aşa după 
cum ne sugerează un act de hotărnicie din 1 588, in care satele imediat învecinate sunt 

� Th. N. Trîpcea, Despre unele cetăţi feudale din Banat, in StiB, 1, 1 969, p. 56-58; 
autorul nu pregetă să sugereze ipoteza că turnul aparţine epocii dacice, consolidat in 
timpul stăpânirii romane şi refolosit in epoca feudală! 

Patriciu Drăgălina, Din istoria Banatului Severin, Il, Caransebeş, 1 899, p. 33-34; 
Nicplae Comeanu, Monografia eparhiei Caransebeş, Caransebeş, 1 940, p. 589. 

Radu Popa, op. cit. , loc. cit. 8 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale in Ţările Române, I, Bucureşti, 1 959, p. 1 2 1 -
122. 7 

.lesty Frigyes, op. cit., III , p. 80. 
Ibidem. 1 1  . Traian Popa, Familia Mitnic, in Revista Institutului Social Banat-Crişana, an XIII, 

Ti��şoara, mai-august 1 944, p. 526-538. 
Hurmuzaki - Densusianu, Documente privitoare la istoria românilor, 1 ,  2, p. 3000: 

... . .  quandam possessionem nostram sub ipsius keneziatu seu officiolatu hactenus habitam, 
Almafa vocatam, iuxta fluvium Biztra appelatam, in districtu de temeskuz si tam . . .  ". 
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numite Pokolfalu alio nomine Rien 13 (de la ruinis-ruine, recte Ruieniul de astăzi) si 
Ztarminaza alia nomine Turn14 de la turiss-turn, iar dealul pe care se găseşte turnul Se 
numeste Stârminita .  ' Azi cel� două sate sunt contopite şi formează frumoasa comună Turnu-
Ruieni, ce-şi trage deci numele de la donjonul singuratec ce se profilează maiestuos, 
dominând-o de la inăl�ime, importantă mărturie istorică şi arhitectonică a trecutului. 

THE DUNGEON OF TURNU-RUIENI 

Summary 

The paper introduces the dungeon ofTurnu-Ruieni, a remarkable medieval 
building, located on the Sebeş valey, in the vicinity of the town of Caransebeş. The 
author describes t!'te present condition of the monument and presents the historical 
value of the dungeon. 

Fig.l. Planul donjonului 

Fotol. Donjonul de la Turnu-Ruieni 

13 Pesty Frigyes, op. cit., Il, p. 460. 14 
Ibidem, p. 556. 
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I�TRODUCERE ÎN STUDIUL ARGINTĂRIEI SECOLULUI 
AL XVIII-LEA ÎN BANAT 

Diana Mihoc Andrasy 

Aflat in componenţa Austriei şi sub egida Europei catolice, Banatul secolului 
al XVII I-lea reprezenta o regiune extrem de importantă în politica habsburgilor. 
devenind rapid provincie de experimentare a ideilor reformiste ale imperiului austriac. 
Prin urmare. Banatul va cunoaşte o evoluţie diferită faţă de celelalte provincii ale 
imperiului datorită dobândirii statutului de provincie imperială �i a concesiilor pe 
care acest statut le-a atras după sine. Tot diferită este si evolutia Banatului fată de ' ' ' 
tările române si chiar fată de Transilvania vecină, transformări le rapide, uneori brutale 
�hiar, impuse intregului ţinut de administraţia imperială facilitând pătrunderea rapidă 
a noilor forme stilistice, forme legate direct de barocul central european (Barocul în 
Banat 1 992: 1 3). 

Pătrunderea unui stil  apusean în mediul de tradiţie bizantină al Banatului 
anterior cuceriri i austriece, într-un climat in care se incerca mentinerea canoanelor ' 
tradiţionale şi a credin,ei ortodoxe - care însemna aplicarea vechilor forme �i mij loace 
de exprimare - a fost un proces interesant. Rezistenţa faţă de catolicism şi, implicit, 
faţă de arta şi cultura vest-europeană ar fi trebuit să închidă căile de pătrundere a 
elementelor modernizatoare. Interesant este tocmai faptul că nu s-a întâmplat acest 
lucru. elementele tradiţionale şi cele moderne găsind o modalitate de a exista împreună, 
creând o artă provincială aflată sub semnul barocului, artă în care se regăsesc atât 
Particularitătile Europei occidentale cât si influente din Transilvania, din Tara ' ' ' ' 
Românească si sudul Balcanilor, din Moldova, Rusia si Ucraina (Jovanovic 1 997:32; ' . 
Artă medievală 2002: 1 34). 

Cercetările de istorie a artei bănătene a secolului al XVlll-lea s-au ocupat ' 
aproape în exclusivitate de arta decorativă, arta aplicată fiind studiată doar ocazional, 
de cele mai multe ori în mod indirect, obiectele fiind menţionate doar ca piese din 
colectii, biserici sau mănăstiri. ' 

În ceea ce priveşte argintăria. motivele lipsei unei cercetări exhaustive sunt 
uşor de inteles, primul şi cel mai important reieşind din însăşi natura obiectelor in 
discutie. Majoritatea pieselor de argintărie a secolului XVlli  o reprezintă obiectele de 
cult, �nele dintre ele folosindu-se încă la oficierea sacrametelor, altele fiind expuse in 
colecţiile diferitelor culte. În ambele cazuri reticenţa proprietarilor este uşor de înţeles 
având în vedere valoarea lor artistică, istorică, documentară şi desigur, valoarea lor 
intrinsecă, fiind vorba de obiecte de argint sau argint aurit, in unele cazuri ornamentale 
cu pietre semi-preţioase sau preţioase. 

La aceasta se adaugă l ipsa aproape totală a oricăror menţiuni despre aceste 
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piese în lucrările contemporane, explicabilă prin secretul de care ele au fost apărate 
intotdeauna. fie că vorbim despre secrete de breaslă sau despre secretele fiecărui mester 
in parte. Sursele arhivistice locale, atât arhivele de stat cât şi cele cultice, s�t 
descompletate de distrugerile succesive suferite, oferind date extrem de putine despre 
meşterii argintari ai secolului al XVIll-lea, sau despre obiectele de argintărie ale perioadei. 

Vom încerca in cele ce urmează să trecem în revistă preocupările legate în 
mod direct sau indirect de studiul argintăriei în Banatul secolului al XVIII-lea. O 
primă precizare care se impune se referă la dualismul expresiilor artistice în Banatul 
perioadei, dualism care se observă clar in construc�il� epocii, în pictură şi în sculptură, 
şi care se regăseşte şi în piesele de argintărie. 

Astfel, o primă categorie o reprezintă, desigur, piesele de argintărie catolică 
de import care au ajuns în Banat imediat după cucerirea lui de către armatele imperiale. 
Importate de către înalţii demnitari ai bisericii catolice din centre de prestigiu ale 
imperiului, din Viena şi mai ales din Augsburg, locul in care meşteşugul argintăriei a 
atins perfecţiunea in secolul XVIll (Catalog Budapest 1 99 1 :  1 6; Csefalvai 1 997:45), 
piesele de argintărie vor fi destinate decorării ctitoriilor imperiale romano-catolice. 
Ele vor avea însă şi un rol extrem de important în transferurile stilistice care au loc în 
perioada studiată, argintăria secolului al XVII I-lea aflându-se tără îndoială sub semnul 
barocului (Marica 1 994:7), elementele baroce regăsindu-se în toate piesele perioadei, 
indiferent de apartenenţa religioasă a acestora. 

Frecvent argintari i se ocupau şi cu negustoria diferitelor mărfuri preţioase, 
având relaţii în străinătate. Totuşi, listele vamale nu menţionează piesele de argintărie 
decât in cazul darurilor sau al comenzilor oficiale, ceea ce denotă existenta unui trafic 

' 

ilicit de o anume amploare, în ciuda existentei unei politici protectioniste a acestor 
. . 

piese (Marica 1 994:8 ;9). La aceasta se adaugă şi circulaţia calfelor care, pentru a se 
perfectiona vizitează atelierele celebre din străinătate, toate acestea constituind factori 

' 

de propagare stilistică (Bardos 1 96 1 : 1  03; Marica 1 !:)94: 8). 
Atribuirea pieselor de argintărie se face în principal pe baza mărcilor existente 

pe obiecte, iar in cazul în care acestea nu există, se ia în discutie stilul piesei sau 
analogiile existente. Principala problemă cu care ne-am confruntat în cercetare o 
reprezintă lipsa unui catalog de mărci pentru perioada studiată care să cuprindă şi 
Banatul. Catalogul de mărci al lui Horst Klusch, Siebenbiirgische Goldschmiedekunst 
(Argintăria în Transilvania}, nu include şi Banatul, iar studi ile Corinei Nicolescu, 
Argintăria laică şi religioasă în Ţările române (sec. XIV-XIX) şi Arta metalelor 
preţioase în România se opresc tot la graniţa Transilvaniei, acestea fiind, de altfel, şi 
singurele lucrări care conţin mărci de meşteri de pe teritoriul ţărilor române. 

Prin urmare, singurul catalog de mărci pe care îl putem folosi in momentul 
de fa�ă este cel al lui Koszeghy Elemer, Magyarorszagi otvosjegyek a kozeplwrtol 
1 867-ig (Mărci de meşteri maghiari din Evul Mediu până în 1 867), apărut la Budapesta 
în anul 1 936. 

Prima distinctie care trebuie luată în considerare în studiul mărcilor de 
' 

argintari este legată de diferitele semne care apar pe obiecte. 
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Astfel, unele dintre aceste semne erau un fel de semnătură prin care meşterul 
isi trecea numele şi. eventual. data execuţiei pc obiect. Mărcile de meşter sunt destul 
de rare şi sunt de obicei gravate. 

Semnele care apar mai des nu au fost puse pentru a identifica meşterul ci 
pentru a dovedi conţinutul de metal preVos al obiectului, şi sunt aşa-numitele mărci 

de probă. Ele sunt dovezi ale originii obiectului şi sunt mai greu de falsificat. De 
asemenea, provenienta obiectului este mai uşor de verificat cu ajutorul lor. Ele pot ti 
aplicate de către breaslă, de către oraş sau chiar de către meşter, caz în care meşterul 
era cel care îşi asuma responsabilitatea pentru puritatea metalului. Spre deosebire de 
mărcile de meşter, mărcile de probă sunt bătute pe obiecte. 

În stărşit, alte semne care pot apărea pe piese nu reprezintă producătorul 
obiectului ci proprietarul, comanditarul sau donatorul, şi pot fi şi din altă perioadă 
decât piesa (Koszeghy 1 936:X'V). 

Originea sistemului de mărci folosit în Europa vestică este discutabilă, 
legături le sale cu sistemul de mărci folosit în Bizant din secolele V-Vlll tiind � . 
controversate. Se pare că sistemul vestic este mult mai târziu şi. de asemenea, mult 
mai simplu, la început fiind suficient un semn care atesta provenienţa dintr-un oraş 
unde se controla puritatea meta1ului preţios. În Franţa apare prima mentiune despre 
mărci intr-un document de la 1 275 şi se pare că s-a folosit stema oraşului, iar in Italia, 
de unde provine primul obiect cu marcă din secolul al XIV-lea, se foloseau iniţialele 
orasului (Koszeghy 1 936:XVI). ' 

În secolele XIV-XV existau deja mai multe metode de marcare a obiectelor, 
lucru explicabil prin provenienţa meşterilor. Astfel, meşterii din Germania ap1icau pe 
obiecte doar marca de meşter, cei din Italia foloseau mărcile de o�, în timp ce meşterii 
maghiari foloseau marca de breaslă (Koszeghy 1 936:XVlll). Chiar dacă modalitătile , 
de marcare a obiectelor erau diferite, exista obligativitatea de a pune mărci pe obiecte. 

Documentele nu mentionează nimic despre modul efectuării încercărilor, , 
actele breslelor menţinând secretul în legătură cu tot ceea ce se referea la prelucrarea 
metalelor preţioase. Probabil că cele două moduri de încercare a metalelor erau în foc 
şi pe piatră, modul în care s-a efectuat proba având mai puţină importantă în 
identificarea meşterilor (Koszeghy 1 936:XX). Cantitatea de metal preţios din aliaj 
era de obicei de 1 3  loti ( 1 3  loti = puritate de 8 1 2,5%o, echivalentul a - 20 cara te) ' ' 
(Pallai 1 975 :49). 

Revenind la Banat, primele menţiuni despre argintarii de aici ne sunt furnizate 
de lucrările de epocă. Francesco Griselini, savantul italian care a vizitat Banatul în 
secolul al XVIII-lea şi a scris monografia intitulată Încercare de istorie politică şi 
naturală a Banatului Timifoarei (publicată in 1 780), relatează despre o acţiune a 
guvernatorului Mercy care, pentru a atrage meseriaşi şi lucrători la manufacturi, a 
dispus repartizarea unui teren în faţa Timişoarei - in Fabric, unde s-au stabilit, alături 
de alţi meseriaşi, şi lucrători pentru prelucrarea argintului (Grisel ini 1 984: 1 30). Dând 
curs unei invitatii promiţătoare a guvernului austriac au sosit în Banat mai mulţi 
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·meseriaşi imperial i '  (kaiserliche Handwerker) care s-au aşezat atât în Timişoara cât 
şi in alte localităţi din zonă. La început, meşteşugarii erau originari din Austria. Boemia, 
Ungaria, Transi lvania, apoi aria lor de origine se va extinde incluzând şi Ţări le de 
Jos. Elveţia. Italia. Franţa (Bardos 1 96 1 : 1 O I  ; 1 02). Se pare că aceştia erau cal i ficaţi în 
majoritatea mescrii lor, incluzând în rândurile lor şi lucrători în argint şi în aur ( Lcndvai 
1 908 :23;24: Preyer 1 995:206). 

Banatul nu cunoştea forma de organizare în bresle în momentul cuceririi 
sale de către austrieci :  ulterior politica economică a guvernului habsburgic nu va 
îngădui înfiinţarea de bresle in provincia nou cucerită. unde a sprij init cu toate 
mijloacele dezvoltarea unei industrii manufacturiere ( Bardos 1 96 1 :  1 02: 1 03: Muntean 
1 990: 1 62). 

Inexistenţa breslelor organizate necesita supunerea meseriaşi lor sub imediata 
conducere a statului .  Între 1 7 1 7  şi 1 730 se vor primi 4 argintari in rândul cetăţenilor 
oraşului Timişoara. Se pare că a existat un recensământ al argintarilor alcătuit in anul 
1 732 păstrat în arhivele oraşului (Koszeghy 1 936:352;353 ). Nicolae llie�iu citând 
surse din secolele XVIII  şi XIX menţionează meşteri aurari şi argintari înscrişi in 
Catastmm Civium (volume care cuprind istoria Timişoarei între 1 7 1 7  şi 1 843 ) : în 
anul 1 7 1 7  F reytag Iacob, originar din Graz, Bavaria, romano-catol ic, de meserie aurar 
( llieşiu 1 943:406); în anul l 782 este înscris un argintar. ortodox, originar din Timişoara, 
Stoitir Petru; iar la începutul secolului al XIX-lea sunt înscrişi alţi doi aurari, ambii 
ortodocşi, Serbanovici Panaiot şi Teodorovici Teodor, ultimul originar din Timişoara 
( l l ieşiu 1 943 :40 1 ) .  

Argintarii din Timişoara îşi  vor fonda breaslă doar în anul 1 8 1 5 , împreună 
cu lucrătorii în cupru şi cu alţi meseriaşi .  În momentul fondării breslei numărul 
argintarilor era destul de mare. in 1 828 fiind atesta�i l O meşteri care activau în Timişoara 

(Koszeghy 1 936:352 ;353). Breasla combinată din Lugoj care includea 
• ' • în rândurile ei şi argintari este atestată doar în anul 1 844 (Koszeghy 

1 936:2 1 6; Muntean 1 990: 1 64). În restul Banatului, la Arad (oraş pe care 
nu îl vom include în cercetarea noastră, el depăşind spaţiul Banatului 
istoric) nu avem date despre existenţa unei bresle, 2 argintari arădeni 
figurând în schimb în documentele breslei din Budapesta între anii 1 771-

fig. 1 l 8 1 6 (Koszeghy 1 936: 1 ) . 

lnexistenţa breslelor face ca mărcile de probă folosite în Banat să fie, de 
fapt. mărci de oraş, cu simboluri luate de pe stemele oraşelor. Pentru Timişoara s.a 

rnJ � � fm1 5tl � 
fig. 2 fig. 3 flg. 4 

1 96 

folosit de la începutul secolului al XVIII
lea o marcă având pe ea o poartă cu dolli 
steaguri. Destul de devreme. în primii ani 
ai secolului (marca fiind incompletă nu se 
poate afla data exactă) se va include in 
marcă şi anul (Koszeghy 1 936:353 )(fig. l 
Koszeghy cat. 2088). Pentru secolul al 
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XV II I -lea avem identificate alte trei mărci de probă: de Ia mij locul secolului,  din 
J 78-+ şi din 1 790 ( Koszeghy 1 936:354:  Pallai 1 975 :  1 53)  (fig 2 - Koszeghy cat. 2089: 
3 - Koszcghy cat. 2090: 4 - Koszeghy cat. 209 1 ) .  

Mărc i le de meşter sunt. d in  păcate, la fel de putine, identi ficarea lor 

fig. 5 fig. 6 fig. 7 

aparţinând aceluiaşi cercetător maghiar 
Koszeghy Elemer. Marcate cu mărcile de 
probă pe care le-am mentionat anterior apar 
mărc i l e  de meşter: · scz· ' WCL' · w L' 
( Ko szeghy 1 9 3 6 : 3 5 3 ; 3 54 )  ( fi g . 5 ; 6 ; 7 ) .  
Cercetările pe care le-am întreprins până în 
acest moment ne-au condus la identificarea 

mai multor obiecte aflate in colectia bisericii sârbesti cu 

if�i��ii��lil hrarnul Sf. Gheorghe din Timişoa;a - Fabric, aparti'nând 
meşterului argintar ' WL' : un set de 8 candele (fig. 8) şi o 

fig. 8 

'!fi!(tll ferecătură de Evanghelic (fig. 9; fig. 1 0). Pc toate aceste 
obiecte apare şi marca de probă din Timişoara: candelele 
sunt din anul 1 794 (fig. l i ) . iar ferecătura de Evanghelie 
este datată în anul 1 792 ( fig. l 2), cele două mărci de probă 
adăugându-sc astfel  la cele semnalate de Koszeghy. 

fig. 1 o 

Nu putem încheia discutia 
referitoare la meşterii argintari din 
Banatul secolului al XVIII-lea fără 
să- I a m i n t i m  p e  argintarul  
ment ionat  în l uc ră r i l e  de 
specialitate: meşterul timişorean 
Ioannis Panaiotis. Catalogul de 
expozi \ i e  Barocul in Banat  
publică piese de argintărie din tot 
Banatu l ,  aparţinând Coleqiei  

fig. 1 1 

fig. 9 
Episcopici romano-catolice din 

Timişoara, Coleqiei Episcopiei  sârbeşti din Timişoara, Coleqiei 
Mitropoliei Banatului şi Colectiei Protopopiatului Lugoj .  Fişele de 
argintărie _apaJ1in dr. Adriana Buzilă. 

fig. 1 2 

In acest catalog apare prezentat candelabru/ cu 8 candele de argint aflat in 
posesia biserici i  sârbesti din Timisoara - Cetate (cat.227) care are gravat pe el anul  
execuţiei - 1 75 1 .  nu�ele meştc�1ui - loannis Panaiotis şi locul de provenienţă -

fig. 13 flg. 14 

Timisoara (Barocul in Banat 1 992:23 ; 74;75) .  Din 
păcate,  candelabru! nu prezintă nici  o marcă. 
atribuirea lui fiind făcută doar pc baza inscrip\iei 
gravate pc piesă, iar candelele sunt în mod evident 
de altă provenienţă, 4 dintre ele având pe ele marca 
de probă din Viena. anul 1 852 ( fig. 1 3 - Pallai fig. 
54) şi marca de meşter 'JIV '  (fig. 1 4), iar celelalte 4 
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fiind nemarcatc.  O expl icatie ar putea fi distrugerea candelelor originale ale 
candelabrului în incendiul di� 1 849 şi înlocuirea lor cu unele comandate la Viena. 
Ceea ce nu este clar însă este lipsa mărcii de probă de pe candelabru, având în vedere 
existenta acestor mărci în Timisoara încă de la inceputul secolului. ' 

În ceea ce urmează ne
' 
vom limita să mentionăm doar obiectele de argintărie 

publicate. analiza acestora şi eventualele comentarii sau interpretări urmând să le 
facem ulterior. 

Celelalte piese din colecţia Episcopiei sârbeşti prezentate in catalogul amintit 
includ: un litier (cat.226) din anul 1 774, atelier central-european, probabil bănăţean 
si un chivot ( cat.254) de secol XVIII, atelier central-european, provenit de la mănăstirea 
Bezdin (Timis) (Barocul în Banat 1 992: 74-75; 8 1  ). Dacă tehnica de prelucrare a acestor 
obiecte o imită, in mare măsură, pe cea a pieselor catolice (intr-o manieră provincială 
evidentli), la piesele de cult specifice cultului ortodox (chivot, litier) apar, desigur, 
redate temele iconografice specifice tradiţiei bizantine. 

Mentinându-ne de aceeasi parte a spectrului confesional si anume a pieselor , ' ' 
de argintărie apartinând Episcopiei ortodoxe sârbe dorim să mulţumim pe această 
cale cir. Adriana Buzilă care ne-a pus la dispozitie fisele domniei sale care contin ' ' ' 
semnalări ale pieselor de argintărie aflate in bisericile sârbeşti din Timişoara şi Banat, 
piese nepublicate in marea lor majoritate. 

Dintre aceste obiecte ne vom opri in primul rând la cele aflate in biserica 
ortodoxă sârbă Sf. Gheorghe, Timişoara - Fabric, care cuprinde: un ser de candele ( 1 4  
bucăţi - 1 mare, 2 de mărime medie şi 1 1  mici), având drept elemente auxiliare pahare 
de sticlă roşie, obiecte datate la mijlocul secolului XVIIJ şi atribuite prin analogie 
aceluiaşi meşter timişorean, Ioannis Panaiotis; 2 cădelniţe alcătuite din piese eterogene 
aparţinând secolelor XVII I  şi XIX; 4 $.feşnice de secol XVIII;  2 cruci de aceeaşi 
perioadă, una de tip monstrantă cu decor rocaille, cealaltă prezentând inscripţia NW, 
precum şi o altă literă ştearsă; un litier decorat cu motive rococo. datat în secolul 
XVIII ,  având pahare de ulei drept elemente auxil iare; 2 potire, secol XVIII respectiv 
prima jumătate a secolului XIX, o căniţă cu capac, a doua jumătate a secolului XVIII 
si un platou de aceeasi perioadă. ' 

În ceea ce priveste obiectele care se găsesc in colectia bisericii ortodoxe 
sârbe Înăltarea Maicii Do�mului, Timisoara - Cetate, dr. Buzdă semnalează încă o ' ' 
dată candelabntl lui loannis Panaiotis; o altă candelă atribuită prin analogie aceluiaşi 
mester, datată 1 75 1 ;  un set de candele (5 bucăti), datate 1 759, 8 candele datate toate ' ' 
in secolul XVIII ;  un litier din anul 1 735;  un ;mhm:_ de tip lalea şi o � in formă de 
monstrantă datată 1 762 . . 

Referitor la bisericile sârbeşti din judeţul Timiş care au in inventar obiecte 
de argintărie sunt amintite următoarele: Cenad - 2 candele de secol XVIII;  Sânicolaul 
Mare - 2 ootire, unul din 1 809 si unul din 1 8 1  O, ultimul cu o inscriptie care mentionează . . ' 
atelierul şcoală a lui Casudin Tabanokici şi un litier datat in a doua jumătate a secolului 
XVIII ;  Sânpetru Mare - o linguriţă cu inscripţia CM; Saravale, comuna Sânpetru 
Mare - o cădelniţă de secol XVIII şi un potir din anul 1 8 1 9. 
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Celelalte lucrări care publică menţiuni ale obiectelor liturgice din metal preţios 
care aparţin bisericii ortodoxe sârbe din Banat sunt destul de puţine ca număr, iar piesele 
de argintărie apar menţionate în mod indirect în cele mai multe dintre cazuri. 

Dintre acestea prima din punct de vedere cronologic este lucrarea lui 
Szentlliray Jeno. A Szerb monostoregyhilzak torteneti emlekei Delmagyarorszagon 
(Crme istorice ale bisericilor-mănăstiri sârbeşti în Ungaria de Sud), publicată in 
anul 1 908. Menţiunile despre argintăria de cult sunt, din păcate, indirecte. Una dintre 
ek se referă la mănăstirea Bezdin şi este din anul 1 740, atunci când călugări i mănăstirii 
e.recesti Vincsa din Serbia s-au mutat la Bezdin si au adus cu ei numeroase obiecte � . ' 
bisericeşti de valoare, printre care vase de cult şi obiecte din aur şi a�Xint (Szentklaray 
1 908:38). Cealaltă informatie este de Ia mănăstirea Meszics si relatează că in anul 
1 743 Stefanovics M6zes a piecat în Rusia de unde s-a intors cu daruri foarte bogate in 
bani si în donatii bisericesti :  icoane, cărti, haine, vase, pentru reconstructia mănăstirii-' ' , ' -- ' 
biserici (Szentklâray 1 908:49). 

Informaţii directe, de aceată dată, despre piese de argintărie sârbească avem 
din lucrarea lui Ştefan Bugarski, Ortodoxia sârbă în România. Sunt amintite câteva 
piese: un diK. de la biserica sârbească din Arad din anul l 675 (Bugarski 1 995:89); un 
chivot de argint provenind de la mănăstirea Sfăntul Gheorghe - Bârzava (Bugarski 
1 995:88); un JlQ1iJ:. cu medalioane de email redând scene religioase de la biserica 
sârbească din Timişoara-Fabric (Bugarski 1 995 : 1 6 1 )  şi o cruce cu miniaturi pictate 
de la mănăstirea Baziaş (Bugarski 1995: 1 7 1  ), toate aparţinând secolului al XVIII-lea. 

O menţiune despre argintăria din secolele XVI-XVIII a mănăstirii Hodoş
Bodrog, piese cuprinse in colecţia mănăstirii alături de manuscrise l iturgice slavo
române, apare in Dicţionarul de pictură veche românească din Transilvania sec. XIII
XVIII, lucrare enciclopedică a academicianului dr. Marius Porumb (Porumb 
1 998:226). 

Încheiem referirea la piesele sârbeşti cu articolul lui Olga Putin .. Valori ale 
cultului ortodox sârb din România", care contine o prezentare a colectiei Episcopiei ' ' 
Ortodoxe sârbe din Timişoara, fiind amintite obiectele de cult din argint şi argint aurit 
din această colecţie: cn1ci, chivot, potir, litier, piese din secolele XVIII şi XIX, unele 
dintre ele executate de meşteri aurari şi argintari din Timişoara (Putin 1 998:344). 

În ceea ce priveşte obiectele de argint aparţând B isericii Ortodoxe Române 
din Banat catalogul amintit anterior, Barocul în Banat, prezintă o piesă din Colectia 
Protopopiatului Lugoj.  un chivot (cat.225) din anul 1 775, executat într-un atelier 
central-european, probabil bănătean (Barocul în Banat 1 992:74). 

lnforma,iile despre argintăria ortodoxă românească apar cu precădere in 
publicatiile Editurii Mitropoliei Banatului. 

Ion Mureşianu in lucrarea sa Colecţia de artă religioasă veche a 
arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului trece în revistă şi piesele de argintărie 
ale colectiei aflate la subsolul Catedralei Mitropolitane. Cea mai veche piesă este o 
cruce din

' 
lemn de abanos îmbrăcată in foi? de argint ciocănit şi decorată cu perle, de 
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provenientă rusească, datată în secolul al 1 5-lea, care a ajuns in colectie de la biserica 
din Bani� (Mureşianu 1 973 :59). Cronologic urmează o cădelniţă d� argint din anul 
1 656 provenind din mausoleul familiei Mocioni de la Foieni. in secolul al XVIII-lea 
se poate data anaforiera de argint de la biserica din Lugoj (Mureşianu 1 973 :6 1 ). 
Celelalte piese men\ionate sunt fie din metal aurit, fie depăşesc cronologic secolul al 
XVIII-lea. 

Chiar dacă argintăria nu constituie obiectul de studiu al lucrării Documente 
privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, autorii acesteia 1.0. Suciu şi Radu 
Constantinescu menţionează uneori şi obiectele liturgice din metal prc�ios care se 
găseau in inventarul bisericilor din eparhia Timişoarei in anul 1 758 :  o cruce de argint 
aurit, o linWJriţă şi o copie de argint aurit în biserica statului Pordeanu; o �  de 
argint in biserica din Ususău (Suciu 1 980:262); o cruce de argint aurit, o steluţă, o 
lin[Jpriţă şi o copie de argint din biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a 
satului Comloş; din acelaşi sat de la biserica sârbească Sf. Gheorghe fiind menţionate 
o �  şi o steluţă de argint (Suciu 1 980:265;266); o stelu(ă de argint din satul Sân petru 
(Suciu 1 980:267); un potir, discos, �. linguriţă şi � de argint în biserica din 
Sânicolaul Mare; o linguriţă şi o copie de argint în biserica satului Sânandrei (Suciu 
1 980:270). precum şi o steluţă de argint din biserica din Vinga (Suciu 1 980:276).  

Un alt indiciu despre obiectele de cult care apare în această lucrare este o 
rezoluţie a împăratului Leopold al I I-lea pe referatul Cancelariei aulice asupra actului 
final al Congresului de la Timişoara din 1 790 care decide că 'odoarele liturgice nu se 
pot vinde, urmând ca acest abuz să se stârpească'(Suciu 1 980:477). 

Altă lucrare în care am găsit o mentiune despre un chivot gravat şi aurit, 
provenit de la biserica din Margina, având inscripţionate pe el anul 1 786 şi un nume: 
Ion Zu�ravu (Ştelanescu 1 98 1  :56), îi aparţine lui 1.0. Ştefănescu: Arta veche a 
Banatului. 

incheiem menţiunea pieselor de argintărie ortodoxă românească cu lucrarea 
Monografia oraşului Caransebl!f a lui Andrei Ghidiu şi Iosif Bălan care cuprinde o 
informa\ie conform căreia în anul 1 833 în noaptea de 9/ 1 O mai s-a furat din biserica 
Sf. Gheorghe din Caransebeş o candelă mare de argint, fără nici o altă menţiune 
despre autorul, locul de provenienţă sau datarea piesei (Ghidiu 2000:42). 

Trecând de cealaltă parte a spectrului confesional, piesele de argintărie ale 
romano-catolicilor din Banat apartin altei clase prin perfectiunea executiei, fiind , , , 

aproape în exclusivitate piese de import, executate de meşteri din imperiu in cel mai 
pur stil baroc. Atunci când piesele sunt execute la Timişoara, ele reprezintă de fapt 
copii mai simple ale obiectelor importate de la Viena (Koszeghy 1 936:354 ). 

O hotărâre imperială din anul 1 777 permitea importul în ţară, fără plata de 
taxe vamale, a cărţilor, picturilor şi a obiectelor de artă (Mikl6sik 1 998:24 ). Desigur 
piesele catolice provenite din marile oraşe ale imperiului: Viena, şi mai ales Augsbwg, 
cel mai renumit centru de argintărie al perioadei, au putut ajunge in Banat cu mai 
multă usurintă în unna acestei decizii. Prin urmare, preotii catolici de aici au putut . , . 
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oficia Stanta Misă beneficiind de obiecte de cult aduse din imperiu. acest lucru tiind 
in totalitate confom1 spiritului baroc. fastului şi spectacolului caracteristice acestuia. 

O lucrare extrem de valoroasă pentru studiul argintăriei catolice din Banat 
este cea a domnului episcop Martin Roos. Maria-Radna. Ein Wa/lfahrtsort in Szulosten 
Europas (Maria-Radna. Un loc de pelerinaj in sud-estul Europeij. Monogratie a 
biserici i Maria-Radna. locul de pelerinaj al catolicilor din Banat, lucrarea con�ine şi 
prezentarea colecţiei de argintărie a bisericii .  Documentarea minuţioasă, istoricul 
pieselor. fişele acestora. analogiile date şi indiciile privind restaurările ulterioare, 
pn:cum şi imaginile impecabile, toate contribuie la crearea unei opere de excepţie. 
greu de egalat. Deoarece biserica de la Radna nu este situată în aria noastră de cercetare, 
vom menţiona doar că majoritatea pieselor provin din Viena. fiind executate de meşterul 
Joseph Moser. un bijutier burghez din Viena, care a lucrat şi pentru Domul din Timişoara 
( Roos 1 998: 1 82: 1 83 ). Mai mult, cunoaştem şi numele bijutierilor din Banat care au 
restaurat unele piese. Jakob Oster, bijutier din Lipova (Roos 1 998: 1 88; 1 89) sau care 
au instalat altele. Johann Lampi. bijutier din Timişoara (Roos 1 998 :56;57). 

Obiectele de argintărie incluse în catalogul Barocul in Banat care apaJ1in 
Episcopiei Catolice din Timişoara sunt următoarele: 2 potire (cat.235:229). unul având 
menţionat anul execuţiei 1 7 1 5  şi inscripţia G.A. V., celălalt  prezentând stema 
episcopului de Falkenstein (episcop al Timişoarei între 1 730- 1 74 1  ) : 2 ootire cu patenii 
(cat.228;239). primul din 1 747, având inscripţia Valentin Puentis ( meşterul sau 
atelierul). cel de-al doi lea datat 1 75 1 ;  un ciboriu (cat.230) datat la mijlocul secolului 
XVIIl provenit probabil dintr-un atelier central-european; 2 relicviare (cat.232;236) 
de secol XVIl l ,  ateliere central-europene; 4 monstrallle (cat.23 1 ;234:240;233) dintre 
care primele trei provin din atel iere central-europene fiind datate în a doua jumătate a 
secolului XVIII,  in timp ce ultima vine din Augsburg şi este datată 1 720: 2 cârje 
episcooale (cat.23 7;238), ambele din secolul XVII I  (Barocul in Banat 1 992:75;78). 
in ceea ce priveşte stilul acestor piese, elementele baroc propriu-zise se combină cu 
cele rocail le, tehnica de execuţie fiind cea obişnuită în epocă şi anume. argint aurit 
prelucrat prin turnare. au repousse, cizelare. incizare, ştanţare şi împodobit cu pietre 
şi medalioane de email .  

Continuăm prezentarea obiectelor de cult cu obiecte provenite din biserici 
din Banat care se găsesc în diferite colecţii din Ungaria şi ne vom referi în primul rând 
la Colecţia Bisericii Ortodoxe Române din Gyula care apare prezentată în lucrarea A 
Magyarorszagi Roman Ortodox Egyluiz kincsei (Vestigiile Bisericii Ortodoxe române 
în Ungaria), apartinând cercetătoarelor Csobai Elena si Martin Emilia. Cea mai 
interesantă menţi�ne ni se pare a fi cea despre un potir din  argint aurit în stil baroc 
provincial, datat Timişoara 1 742, având inscripţionate pe el numele meşterului kum 
Slato ( roan AuraruJ) şi o dedicaţie cu caractere chiril ice, potir care provine din Cenadul 
Unguresc (Csobai 1 999:42;43). Datele înscrise pe potir reprezintă o altă confirmare a 
existenţei unui atelier de prelucrat obiecte de aur şi argint la Timişoara. iar roan Aurarul 
pare a fi un meşter din Timişoara. nefiind exclusă o posibilă identificare a acestuia cu 
meşterul timişorean loannis Panaiotis amintit anterior. datarea apropiată a celor două 
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piese reprezentând un prim indiciu în acest sens. 
Un alt articol intitulat Valori artistice românesti si unele sârbesti in colectii , . . , 

din tările vecine al lui Eugen Gliick, aminteste alături de piese din Transilvania aflate 
in c�lecţia Muzeului de Artă Industrială di� Budapesta şi de piese care au aparţinut 
românilor maccdonieni care au trăit în Ungaria aflate în prezent în Muzeul Bisericii 
Ortodoxe din Miskolc, şi câteva obiecte de cult păstrate în Palatul episcopal din Vâ�ţ: 
un s(eşnic din 1 539, 6 f!!Jl.f. din metal aurit şi 3 inele episcopa/e. din păcate fără 
menţionarea locului de provenienţă, a autorului sau a datei execuţiei (Gilick 1 999:4 1 1 ). 

Obiectele de argintărie la care ne vom referi în continuare apartin Comunitătii , . 
evreilor din Timişoara. Din păcate, aceste obiecte nu sunt expuse, studiul lor fiind 
astfel extrem de dificil .  De asemenea, o mare parte dintre piesele de metal preţios au 
fost trimise în Israel, desigur din motive de securitate, precum şi din lipsa unui spaţiu 
adecvat de expunere. Din documentarea noastră aceste piese nu au fost studiate din 
punctul de vedere al istoricului de artă. de aceea considerăm că ele reprezintă un 
punct important pentru înţelegerea fenomenului artistic în Banat, mai exact. a argintăriei 
secolului al XVIII-lea, preocupare care constituie obiectul studiului nostru. Includerea 
lor în acest stadiu al cercetării noastre se face doar pentru a sublinia materialul inedit 
de studiu pe care ele îl reprezintă. 

Obiectele de cult iudaice se deosebesc fundamental de cele creştine, ele 
fiind folosite în exclusivitate ca ornamente ale Torei, sulurile legii iudaice: coroana 
(Keter et hajm) şi Rimonjm (Et haim 1 Tuţ) - piese care se îmbracă pc capetele celor 
două axe ale suluri lor; pectoralul (Tas) - obiect ritualic care atârnă pe corpul suluri lor, 
acoperit de o învelitoare cilindrică; indicatorul (fad) - folosit pentru marcarea pasajelor 
lecturii, fiind interzisă atingerea suluri lor cu mâna (Benoschofsky 1 996:29-30; Kuller 
1 999:2 1 ). Stilul acestor obiecte se înscrie în tendinţa generală a epocii, pentru secolul 
XVIII predominând elementele de decor baroce, tehnica lor de execuţie fiind cea 
obişnuită: au repousse, cizelare, filigranare, emailare. 

Din categoria obiectelor ritual domestice, piesele executate cu maximum 
de imaginaţie sunt cutiile de mirodenii (Hadaş) - folosite în ceremonialul Havdala 
care marchează sfârşitul Sabath-ului - obiecte spectaculoase prin forma lor deosebită: 
castel, turn, floarea-soarelui, peşte cu solzi, locomotivă (Benoschofsky 1996:32; Kuller 
1 999:50). Deoarece aproape fiecare sărbătoare iudaică este marcată cu ajutorul 
obiectelor tradiţionale specifice: cu pe, sfeştnice, tăvi, vom reveni pe larg asupra acestora 
în partea dedicată studiului argintăriei iudaice, ineditul acestor piese necesitând o 
abordare detai lată. 

O primă concluzie care se impune după trecerea în revistă a lucrărilor care 
mentioneză obiectele de argintărie din Banat este informatia extrem de redusi . . 
disponibilă în prezent. Astfel, desi argintăria apare mentionată, direct sau indirect, în . . 
toate lucrările amintite este evident faptul că ea nu constituie obiectul principal de 
studiu al nici uneia dintre acestea. Din datele pe care le detinem în acest moment, . 
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Episcopia catolică efectuează un studiu al pieselor atlare in colcqia proprie. studiu 
condus de cercetători germani . Nu stim însă care este stadiul acestei cercetări, nici ce 
cuprinde aceasta sau modul ei de abordare, şi nici cine este impl icat in acest proiect. 

Cercetarea pe care am reuşit să o întreprindem până în prezent ne indică clar 
prezen�a in Banat. alături de obiectele de import. a pieselor executate in atel ierele 
locale. Mărcile de probă din Timişoara secolului al XVIII-lea reprezintă cea mai 
importantă dovadă în acest sens. existenţa lor neputând fi explicată fără prezenţa în 
Timişoara a unuia sau mai multor ateliere, mărcile de probă apărând. de regulă, alături 
de marca meşterului argintar ( Pa Ilai 1 975 : 1 38). 

Luând in considerare aceasta şi. mai ales, deschiderea comunităţii ortodoxe 
la ceea ce insemna modernismul în perioada acoperită de acest studiu, este foarte 
evident faptul că spre mijlocul secolului al XVlll-lea incep să fie produse obiecte de 

argint in ateliere locale, mai mult chiar, de (@ : �� J către meşteri locali, ortodocşi. Probabil că 
unii dintre ei au fost trimişi la Viena, sau in 
alte centre ale imperiului pentru a învăţa 

Og. 15 

n9. 16 

lkj. 1 6  

meserie ş i  a putea răspunde fig. 1 7  
comanditarilor ortodocşi din Banat, 
care nu se mai mulţumeau cu piese comandate în 
imperiu ci doreau ca ele să fie executate de meşterii 
proprii. Este, credem noi, şi cazul meşterului argintar 

lowanov, care realizează mai multe piese (potir, discos şi 
stelută, lingurită) pentru comunitatea sârbească din Cenad. 
Numele sârbesc al meşterului care apare pe marca de meşter 
de pe toate aceste obiecte, dar scris cu caractere latine şi cu o 
literă mai puţin caracteristică ortografiei sârbeşti 'w' (fig. 1 5 ;  
1 6), dar şi marca de probă de pe obiecte (fig. l 7) ne dau 
informatii suficient de clare despre circulaţia meşterilor şi 
despre influenţele şi transferurile stilistice care au avut loc în 
Banatul perioadei. Aceste piese locale aparţin cu siguranţă 

, stilului epocii chiar dacă sunt marcate de o stângăcie şi de un 
provincialism evident în ceea ce priveşte execuţia, sau dacă 
conţin multe elemente eclectice (fig. 1 8). 

Considerăm, prin urmare, demersul nostru de cercetare a argintăriei bănăţene 
a secolului al XVIIl-lea îndreptăţit. clarificarea anumitor aspecte din acest domeniu 
fiind desigur necesară şi binevenită pentru întregirea unei imagini de ansamblu a artei 
şi culturii din Banatul perioadei. 

În afară de aceasta, din cercetările pe care le-am efectuat până în prezent, în 
special în colectiile de obiecte de argintărie din Ungaria - Colectia Muzeului de Artă 

, ' 

Aplicată din Budapesta, obiectele expuse in Basilica St. lstvăn din Budapesta, tezaurul 
de argintărie al Basilicii din Esztergom, Colecţia de obiecte de argint a Muzeului 
Evreiesc din Budapesta, Colecţia Episcopiei din Gyor şi Colecţia bisericii reformate 
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din Sopron, precum şi a cataloage lor acestor colecţ i i  (Cata log Budapest 1 99 1 ;  
Benoschofsky. Sche iber 1 996, Csefah·ay 1 997: Ko lba 200 l )  am remarcat tendin\3 
generală de promovare a acestor adevărate bijuteri i spectaculoase de aur şi argint, 
împodobite cu pietre preţioase, precum şi impactul pe care acestea î l  au, în general, 
asupra privitorilor. O lucrare despre argintăria din Banatul secolului al XVI I I-lea 
provincie imperială a habsburgi lor - s-ar înscrie. în mod evident, în această tendinţă 
generală, completând, sperăm noi, cercetări le existente. 
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INTRODUCTORY CONSIDERATIONS ON SILVERWORK 
IN EIGHTEENTH CENTURY BANAT 

SummaiJ' 

The province of Banat has undergone a different evolution from the rest of 
the Habsburg's realms duc to its status as an imperial domain and the concessions that 
carne with it. Banat bas also displayed a special cvolution as compared to the Romanian 
provinces and even to Transylvania in the nearby. The rapid, sometimes even brutal, 
changing imposed by the imperial administration to the entirc region have facilitated 
the immediate forays of the new stylistic pattems directly linkcd to central European 
baroque. 

The emergence of a Westcm style in the Byzantine setting of Banat prior to 
the Austrian conquest, in a climate that has been trying to preserve the traditional 
ways and the orthodox faith - implying the use of the ancient forms and means of 
expression - was an interesting process. The resistance to Catholic faith and, implicitly, 
to Westem European art and culture should have stopped the penetration ofthe modem 
features. StiH, it did not happen in this way, the traditional and modern aspects managing 
to last simultaneously, creating a provincial baroque art. Specific details ofthe Westem 
European art, as we11 as influences from Transylvania, Romanian provinces and the 
Southern Balkans, from Russian and Ukraine are to be found in this art. 

The researches conceming the history of art in I 8lh century Banat have 
focused almost exclusively on decorative arts. Therefore, the applied arts have been 
studied only occasiona1 1y, and mostly indirectly, the objects being mentioned only as 
parts of collections, churches or monasteries. 

As concern ing the silverwork, the lack of an exhaustive research is obvious, 
being connected primarily to the very nature ofthe objects. The great majority of ] 8lh 
century silverwork is represented by cu !tic objects, some ofthem still  in use in religious 
celebrations, others being exhibited in co11ections. In both cases, it is easy to understand 
the reticence of the owners considering their artistic, historical, documentary and, 
obviously, their intrinsic value, the objects being made of silver and gilded silver, 
sometimes embedded with precious stones. We may add the almost completely 
omission of silverwork in contemporary writings due to the mystery in which they 
were always shrewd, either gild secrets or the secrets of every craftsman. Local archives, 
both the state and the religious ones, are incomplete, offering very few data regarding 
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1 8'" century silversmiths and silverwork. 
The marks ex.hibited on the objects are the main criterion for identifying 

si lverwork objects; if they do not exist the style of the object and possible analogies 
are taken into consideration. Our major problem in research is the absence of a book 
ofmarks, that includes Banat too, for the period discussed. Therefore, the only available 
book of marks is El emer Koszeghy 's Hungarian Goldsmith s Marks from the Middle 

Ages tii/ 1876, edited in Budapest in 1 936.  
Gilds had not been in operation in Banat at the time when the province was 

conquered by the Austrians. Actually, the economic policy ofthe Habsburg government 
did not allow the foundation of gilds in the new province, supporting the development 
of a manufacturing industry. The absence of gilds made necessary a state control of 
the craftsmen. Between 1 7 1 7  and 1 730 four silversmiths were accepted as citizens of 
Timişoara. We ha ve mentions of a census of the silversmiths from 1 732, but the gi1d 
lhat included si1versmiths, workers in cooper, and other craftsmen was founded on1y 
in 1 8 1 5. The nwnber ofthe silversmiths was probably high, 1 O ofthem being mentioned 
in the year 1 828 as working in Timişoara. The combined gild ofLugoj, which included 
silversmiths, has been mentioned in 1 844. No information about a gild has been 
avai lable for Arad, 2 silversmiths being referred to in the documents of Budapest's 
gild in the period 1 777- 1 8 1 6. 

Due to the absence of gilds in Banat, the test marks ha ve been, in fact, town 
marks with symbols from the town 's arms. A portal with 2 co/ours has been the mark 
of Timişoara since thc beginning of the 1 8'h century. Somewhere around the first 
years of thc century (the mark is incomplete so the exact date is unknown) the year 
would also be included in the mark. Koszeghy identifies three other test marks: from 
the mid-century, 1 784 and 1 790. The author marks are, unfortunately, very few as 
wcl l; the objects marked with the test marks we have already mentioned displayed the 
following author marks: ' SCZ', 'WCL', 'WL'. 

We have managed to identify severa! objects in the course of out research, 
objects that could be attributed to the silversmith ' WL' : a set of 8 votive lights and a 
Gospel binding. The objects belong to the Serbian church 'Sf. Gheorghe' - Timişoara, 
Fabric. Ali  of them prcsented the test mark of Timişoara: the votive lights are dated 
1 794, and the Gospel binding 1 792, these two test marks standing along with the ones 
mentioned by Koszeghy. 

The study ofsilverwork in Banat clearly indicates the presence ofthe objects 
produced in local workshops si de by side with the catholic imports. The most significant 
evidence in this sense is represented by the ex.istence ofthe test marks for Timişoara 
in the 1 8'h century; their presence cannot be explained without one or more local 
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workshops. More than that, the silversmiths that designed these objects must have 
been local . orthodox craftsmen. Some of them might ha ve becn sent to Vienna, or 
others ccntres of the empire, for leaming the craft so that they could properly please 
the orthodox worthics who wanted local craftsmen for cxecuting their commands, 
and no longer imports from the empire. This is the case, we consider, ofthe silvcrsmitb 
lowanov who produced sevcral objects for the Serbian community of Ccnad. Timiş 
County. Both the Serbian name ofthe craftsman that appears in the author mark - but 
written with Latin characters - and the occurrence ofthe letter 'w' - an atypical one in 
the Serbian orthography - and also Vienna 's test mark on the objccts. otfer us clear 
information about the craftsmen's circulation and about the influences and stylistic 
transfers that took place in t S•h century Banat. These local objects ha ve been certainly 
designed in the style ofthe period, even ifan obvious awkwardness and provincialism 
could be observed in their execution, or if eclectic elements are prcsent. 

Considering ali these, a research on silversmith in 1 811' century Banat might 
have bcen appropriate, the results being necessary for a general cultural-artistic 
approach ofthe period. Besides this, a tendency for promoting these spectacular jewels 
in gold and silver, embedded with precious stones, bas been showed recently, a study 
on this subject being relevant in this respect. 
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CRE TORJ  l R L I Z  TOR! A R
-

DE ;J DE MOB I L  

F M J L I A  REIJ.�HA.R DT 

Gh orghe Lanevschi 

T I L  1 900. 

calu lu i  aL X IX-lea . i  inceputul ecolului XX Arta l marcând 
putern ic tot ce în t:mna expre ie izuaÎă atât in Europa cât , i m meri a de ord. 
Extremu l  ri nt � i Jap ni a. inf1uen� ază puternic şi gu turii elitei arăd n . 

Aceasta, intrând în contact în ult imul deceniu al colu lu i  al. XJX-1  a cu 
real izări le  de camă p plan european a artei 1 900 prin i ntermediul  xpozi ţ i i lor. 
rcvi · telor, picturi i .  imprimeuri lor, a fi ,  elor, grafici i  publ ic i tare i l u  trati i de carte 
bij uteri i lor . i a  modei .  a încer at ă imprime noul şi în Arad. 

lntor , i  aca ă d in  călători i l e  
de afaceri.  i legiatură 'au studi i ,  mulţ i  
arăd ni  aduceau cu i real izări ale Artei 
1 900. Mai mult  chiar. uni i  dintre ei, în 
cadrul unor confi rinte au proi t i i  
tran miteau con etăţ ·ni lor lor noutatea 

i frumu et a a tui nou t i i .  
Ren u m i t  în pocă  pentru 

pro i ec ţ i i l e  a l e  e ra fa rmac i t u l  
Roz nyai care a fo t , i printr primi i  

are a omandat o fatadă ion 
impunătoarei a le 
. i part r în ar 
(fig. l . 

, 

de două etaje 
afla i farmacia  

' 

lncitaţi pe de o parte de cele 
văzute i auzit , t imulati p de a l tă 

' 

parte  d e  c e r e r i  l e  pop u l a t i e i ,  
comerc i a n t i i  î n  e p  să  i m porte 

, 

m a te r i a l e ,  i mp r i m  u r i c voare ,  
st iclărie, port lanuri · i  ch iar  mobi lă  

, 

pentru toate gu turi le si po ib i l i tăţi le 
materiale in timp ce ra . u l  d vine un _.,.. 

·' . 

.::.-.._ .. ........ _ -

ade ărat şantier de o truc\i i .  . t-� � 
Se demolează ca p ntru a 

se con trui altele noi în t i i  �e<:es�;s 
Fig. 1. Faţada cnsei Ro:snyai de pe slr. Bălcescu. 

col! cu pia!a Avram Iancu. 
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construiesc case noi pe locuri virane. 
Trecând peste creatorii şi realizatorii arhitecturii Secession ai Aradului din 

această perioadă de efervescenţă constructivă, mă voi referi in continuare doar la 
creatori şi realizatori arădeni in domeniul mobilei atât de necesară noilor edificii ce 
impânzeau oraşul din centru până la periferie. 

Beneficiind încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea de ateliere ce 
produceau mobilă, Aradul a devenit, un centru cunoscut pe plan local, na\ional si 
internaţional . Drept urmare, mobilele sale atrag atenţia in cadrul numeroasel�r 
competiţii des�urate in epocă 

Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, unele dintre ele participă cu realizările 
lor la expozitii locale, zonale şi chiar în cadrul imperiului. bucurându-se de aprecieri 
şi premii. 

Semnificative din acest punct de vedere sunt ecourile expoziţiei de la Arad 
din anul 1 880, dar mai ales al celei din anul 1 890, în cadrul acesteia pe lângă creatori 
şi realizatori arădeni au expus şi creatori din alte 22 de oraşe din regat. 

Expoziţia a atras un număr mare de vizitatori nu numai din oraş şi împrejurimi 
ci chiar şi din imperiu iar presa a adus elogii expoziţiei scriind printre altele că este 
"cea mai frumoasă şi interesantă expozitie din provincie organizată până la acea dată". 
Spune mult şi durata cât a fost deschisă expoziţia şi anume, din luna august până la 
jumătatea lunii octombrie1 • 

in cadrul expoziţiei mobila arădeană a atras in mod special atenţia, datorită 
calităţii şi premiilor obţinute. 

Printre atelierele şi fabricile de mobilă prezente in expoziţie cu creaţii proprii 
se numără şi fabrica de mobilă REINHARDT, de care mă ocup in continuare. Fondată 
in anul 1 845 de B ALKO M IKLOS, fabrica, modestă la inceput, trece prin achiziţie in 
anul 1 862 în proprietatea lui REINHARDT FOLOP. nepotul proprietarului= . 

Printr-o muncă sustinută, dând dovadă de talent si dăruire, Reinhardt Fiilop 
, . 

reuşeşte în scurt timp să impună fabrica prin calitatea mobilei ce o produce, s-o impună 
în rândul celor mai importante fabrici de mobilă din sudul U ngariei, produsele sale 
satisfăcând toate gusturile, potrivit posibilitătilor materiale ale fiecărui client. 

În paralel, o mare realizare a lui Re
,
inhardt Fiilop este aceea că reuşeşte să

si capaciteze fiii să rămână în bransă, astfel încă din copilărie accstia învătând tâmplăria 
' ' , ' 

in fabrica tatălui lor. După terminarea liceului, Gyula, cel mai mare dintre fii, urmează 
Academia Comercială la Viena, mijlociul Kalman urmează Academia de Arte Frumoase 
din Budapesta şi Viena, in timp ce mezinul Geza învaţă tapi!eria la Paris. 

Folosind vacanţele la aprofundarea cunoştinţelor în domeniul tâmplăriei, la 
care se adaugă solidele studii teoretice, tinerii Reinhardt se întorc acasă aducând un 
suflu nou, benefic fabricii. Acest lucru se face repede simţit, mai ales că ocupă posturi 
cheie şi anume: Gyula preia conducerea sectorului financiar - contabil şi de comenzi, 

1 Gall leno, Arad vannegye es Arad szabad kira/yi varos leirasa, Arad, 1 898, p.285. 
: Arad iparvaros, Arad , 1 929, p. 1 9 1 .  

2 1 0  www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, /, 1001 

l(alman preia serviciul creaţie. în timp ce Geza este numit şef de secţie. 
Printre măsurile luate imediat de către aceştia se numără scoaterea in anul 

1 895 a unui catalog. cu 58 1 de fotografii cu piese şi garnituri de mobilă aparţinând 
stiluri lor consacrate. cât şi accesorii pentru decorări interioarel . 

Catalogul. cuprinzând o gamă variată de preţuri, denotă continua preocuparea 
3 proprietarului şi pentru satisfacerea cererilor comanditarilor cu posibilităţi mai 
modeste. fapt demn de retinut. 

După aparitia catalogului, comenzile şi contractele cu magazinele din ţară 
si străinătate s-au înmul\it. urmare a calităţii execuţiei cât şi a materiei prime utilizate, 
fabrica folosind pe lângă esente indigene şi materie primă din imporr . 

Apariţia cererii de mobilă stil 1 900 din partea arădenilor îl determină, pentru 
început pe Reinhardt Fiilop, să importe astfel de mobilă de la prestigioasele magazine 
si fabrici din Europa, dar această rezolvare este doar de moment. ' 

Anul l 896 aduce schimbarea, urmare a expoziţiei Milenium de la Budapesta, 
unde fabrica Reinhardt expune un birou si o garnitură de mobilă albă numită .. camera 
de fecioară", ambele proiectate de Kalm�. Piesele îmbrăcând haina Secessionului au 
rrezit interesul vizitatorilor cât şi al juriului care le acordă premiul naţional. 

Acesta, a constituit un imbold creativ ce-l determină pe Kalman să elaboreze 
în continuare mobilier stil 1 900 (Fig. 2.). În scurt timp fabrica renunţând la importul 
de mobilă Secession, cererea va fi satisfăcută doar de crea\iile proprii, ce se bucurau 
de mare apreciere. 

Având în vedere faptul că atât expozitia cât si magazinul fabricii se aflau în ' , 
casa proprie, de pe actualul Bulevard al Revoluţiei nr. 90, iar în aceste spaţii noul stil 
devine o prezenţă permanentă, Reinhardt comandă o faţadă în stil Secession 
impunătorului său edificiu P+2, lucru realizat în anul 1 896� (Pl. 1/ 1 ), fiind astfel in 
ton cu ceea ce vindea. 

După moartea lui Reinhardt Fiilăp, survenită in anul 1 897, conducerea 
fabricii este preluată de cei trei fii, care cu ace�i dăruire şi perseverenţă menţin şi 
contribuie la creşterea prestigiului acesteia6• Comenzile se înmulţesc. Tot mai multe 
sunt solicitările pentru mobilarea, după proiectele elaborate de Reinhardt Kalman, a 
unor castele, cafenele, hoteluri, sanatorii si institutii din oras si imprejurimi. . ' , , 

Semnalăm mobilarea cafenelelor arădene Crucea Albă, Cornul Vânătorilor 
si a Palatului Băncii Arad- Cenad, dat in folosintă la 22 octombrie 1 9 1 07 •  ' ' 

Activitatea creativă a lui Kalman a contribuit la o crestere continuă a , 
prestigiului fabricii şi la înmulţirea comenzilor venite din străinătate. Din păcate, din 

3 Catalogul fabricii Reinhardt, Arad, 1 895 şi Arad Csanad es Bekes megye Alb11m 
naptara, Arad, 1 895. 

• Arad kozgazdasaga, Arad, 19 1 1 .  
5 Arhivele Statului Arad, Fond primăria municipiului, 1 896. 
" Arad iparvaros. Arad, 1929, p. 1 0. 
: Aradi kozlony din 22 octombrie 1 9 1  O. 
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proiectele de mobilă stil  1 900 realizate de Kalman. până la ora actuală a cercetărilor 
nu am reuşit să găsesc decât 5 bucăţi. Datorită amabilităţii proprietarului acesto; 
proiecte, ele au tost expuse in cadrul expoziţiei ., Stilul SECESSION - CENTENAR", 
organ izată in anul 1 997 de către COMPLEXUL M UZEAL ARAD. dintre acestea 
prezentând doar două ( Pl .  112.3 ). 

În paralel cu activitatea desfăşurată in fabrică, Reinhardt Kalman este 
profesor la vestita Şcoala de Arte şi Meserii din Arad, unde. alături de directorul 
acestei şcoli, Nesnera Aladar, desfăşoară o intensă activitate pentru menţinerea si 
totodată creşterea prestigiului acestei şcoli.  

' 

Ca profesor la Şcoala de Arte şi Mcserii. Kalman organizează numeroase 
expoziţii în cadrul cărora alături de exponate făcute de consacra� creatori şi realizatori 
sunt expuse şi lucrări executate de elevii şcolii după proiecte elaborate de profesori 
sau chiar de elevi . Amintesc doar expoziţia de Crăciun din anul 1 900 - 1 90 1 ,  expozitie 
in cadrul căreia exponatele şcolii s-au bucurat de un mare succes, şcoala tiind apoi 
invitată să participe cu realizările sale la expoziţii internaţionale� . 

Pentru prestigioasa activitate desfăşurată in cadrul şcolii, Rcinhardt Kalman 
este numit director în anul 1 9 12.  anul mortii lui Nesnera Aladar. fiind un demn urmas 
al acestuia. 

· ' 

imbinarea armonioasă a activităţii lui Rcinhardt Kalman din fabrică cu cea 
din şcoală a luat sfărşit după primul război mondial, când acesta se repatriază in Ungaria. 
La scurt timp şi fratele său Geza pleacă în străinătate, astfel că Gyula este nevoit să 
preja conducerea întregii fabrici .  

Pentru a men\ine ş i  continua prestigiul atins, Reinhardt Gyula doreşte să-i 
canalizeze pe nepoţii, ce au rămas în grija sa, spre cariera părinţilor. Astfel pe Geza, 
fiul cel mare a lui Kalman, îl îndrumă spre decoraţia interioară. Până la terminarea 
l iceului. acesta lucrează în fabrica unchiului său după care pleacă la Budapesta, se 
înscrie la Academia de Artă Decorativă. lucrând în acelaşi timp ca muncitor la 
prestigioasa fabrică de mobilă GELB MAN09 • 

După terminarea facultăţii, Geza nu se întoarce acasă, aşa cum sperase 
unchiul său, ci se angajează ca proiectant de elită la diverse firme. 

Fiul cel mic a lui Kalman se îndreaptă spre tapiţerie, dar în paralel învaţă 
l imbi străine şi contabilitate, după care pleacă la Viena absolvind cu brio Academia 
de Comert Exterior. Dându-si doctoratul la Facultatea de Sti inte Economice din Triest, 

' ' . ' 

nici acesta nu se mai întoarce10 • 
Rămas singur, Reinhardt Gyula se străduieşte să aibă în continuare tehnologie 

modernă, vizitează expoziţiile de mobilă din capitalele Europei, contactează noi 
magazine prestigioase de mobilă din Europa, in vederea menţinerii fabricii la nivelul 
epocii .  

8 Arad almanahia, Arad. 1 9 14, p.220. 22 1 .  
9 Arad iparvaros, 1 929. p. 1 9 1  

1 1 2  

1 0  Idem, loc. cit. 
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Pentru a !ine pasul cu noul şi lipsindu-i propri i cr at ri de mobi lă în incinta 
fabric i i .  Reinhardt Gyula ajunge să cumpere cu bani grei de la creatorii de mobilă 
gennani proiecte de mobilă modernă, potrivit gustului poci i ,  proi ct pc care le realiza 
in propria fabrică, menţinăndu-se in continuare la nivel european. 

Al doilea război mondial, dar mai ales ce a urmat după nationalizare, duce 
la inch iderea fabricii. punăndu-sc astfel capăt unei tradiţii a cărei bază a fost pusă de 
Reinhardt Fi.ilop şi continuată de fiii săi Gyula, Kalman şi Geza. 

LA FAMILLE REINHARDT - CREATEURS DE MOBILIER 
" STYL 1900 " EN ARAD 

L' etude s ' occupe de 
l'histoirc de la fabrique de mobilier de 
Reinhardt Fulop. depuis sa fondation 
en 1 845 jusqu'a la fermeture de 1 948. 

En 1 895 les proprieteres ont 
commande un catalogue illustre de 
58 1 qui prcsentaient le mobilier qui se 
projetait et se confectionnait dans !curs 
fabrique. 

Depuis 1 896 le..'i creations de 
R. Kalamn dans le styl ,. Art nouveau" 
ont apportees l a  celebrite de cette 
etablisscment dans toutc ! ' Europe. 
C est 1' anne qui a couronnee le talent 
de cet maitre-createur de mobilier par 
le ' 'Prix National'' a l ' exposit ion 
"Millenium" de Budapest. 

Resume 

Fig. 2. Bufot. proiec·r Reinhardt Kalman. 
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Pl. 1. Fig. 1. Faţada casei Reinhardt de pe 8-dul Revoluţiei nr. 90. Detaliu.; Fig. 2-3. Proiecte de 

mobilă stil /900 realizat de Reinhardt Kalman. 
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CONTRI BUŢII LA ISTORIA CLĂDIRILOR TEATRULUI ("�OU") 
DIN TIMIŞOARA 

Elena Mik/osik 

Oraşul Timişoara, încă de la mij locul secolului al XVIII-lea, s-a putut mândri 
cu o clădire destinată teatrului .  Prima menţiune documentară a ei apare într-un proces 
verbal al consi liului comunal german în anul 1 753 1 • 

Trupele germane ale Thal iei au avut asigurate scenele pentru vreme 
indelungată în clădirea primăriei i l irice (ridicată în 1 76 1  ) . Aici, datorită grij i i  
guvernatorului Banatului - contele IosifBrigido de Bresowitz - din 1 776 a u  beneficiat 
de o sală de spectacole dotată cu cele necesare. 

Timp de un secol piesele de teatru, baletul, apoi opera au atras aici publicul 
oraşului - cu precădere în timp de iarnă - pentru a-i oferi câteva ore din lumea iluziilor 
create de trupele călătoare de teatru sau de cântăreti. Constructia - din anul 1 794 

' ' 

păstrând doar funcţia de teatru, fiind transformată pentru a servi doar în acest scop -
curând s-a dovedit a fi neincăpătoare pentru publicul interesat. Locurile oferite 
spectatorilor mai pretenţioşi se cunosc din contractele încheiate de conducerea oraşului 
cu directorii care închiriau clădirea: la cele două etaje se aflau mai multe loje (centrale 
sau laterale, mari şi mici) şi galerii,  iar la parter loje şi stai (precum şi spaţiu pentru 
spectatorii modesti care rămâneau in picioare). Deja în 1 832 directorul de atunci a 
renovat teatrul, a

'
mărit sala de spectacole şi a construit încă o aripă la casa veche. În 

noul edificiu la parter a funcţionat o cafenea şi un restaurant, s-a construit şi o sală 
mare in care s-au organizat nelipsitele baluri şi întruniri mondene ale societă�ii din 
cetate= , iar vreo două odăiţe au adăpostit garderobele şi decorurile. Sălile se închiriau 
şi balurile organizate de directorii teatrelor au adus venituri sigure atât acestora cât şi 
proprietarului clădirii :  oraşului. 

Atât de căutatele spectacole după perioada "stagiunii de iarnă" (octombrie
martie) puteau fi vizionate în afara edificiului permanent din cetate, de cele mai multe 

1 ILIEŞIU Nicolae, Timişoara. Monografie istorică, Timişoara, 1 943, voi. 1., p. 247. 
Cf BERKESZI Istvân, Temesvâr szineszete a XVIII. szâzadban (Actorie in Timişoara in 
secolul al XVIII-lea) în: T.R.E. T., 1 898, 1-11 . ,  p. 1 2: men�ionează consiliul din 5 febr. 
1 857 ca primul în care s-a discutat problema construirii unei clădiri permanente pentru 
teatru, în piaţa Domului. 

= Cartierele Fabric şi losefin - aflându-se în afara zidurilor cetăţii - aveau propriile 
lor săli de spectacole şi întruniri pe care le-au păstrat ca atare până în preajma primului 
război mondial. 
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ori in sala Arena din cartierul Fabric. În deceniul 3 şi  4. ziarele locale obişnuiau să 
anunte trupele care au poposit în urbe, dar publ icau şi primele crit ici  de teatru 
(refe;itoare la actori şi la piesele vizionate). 

in decursul anilor, de repetate ori s-a revenit asupra problemei ridicării unei 
clădiri noi. mult mai mari, închinate Thaliei .  Din 1 834 datează un proiect de teatru _ 
semnat de meşterul-arhitect (Baumeister) timişorean Anton Schmidt - care însă nu a 
fost real izat·' . 

I deea a prins contur Ia fmele anilor 1 860� când a luat fi in!ă "Societatea pe 
Acţiuni pentru Construirea Teatrului, Redoutei şi a Hotelului din Timişoara··. În fruntea 
ini!iatorilor s-a găsit primarul oraşului - ales preşedinte al socictă!ii - Carol Kiittel 
( 1 8 1 8 - 1 875).  Adunarea fondurilor s-a făcut atât prin vinderea lojelor. cât şi printr-un 
împrumut contractat la o bancă ipotecară din Austria. Proiectul noului palat a fost 
conceput de firma arhitectului vienez Ferdinand Fellncr senior ( 1 8 1 8  - 1 87 1 )  la care 
lucra deja şi fiul acestuia. juniorul Ferdinand Fel lncr ( 1 84 7 - 1 9 1 6) alături de tânărul 
arhitect Hermann Gottfried Helmer ( 1 849 - 1 9 1 9).  S-a păstrat destinaţia clădirii vechi: 
cea de teatru, cea de redută - cu spaţii ample pentru diferite sera te, expozi!ii  şi săli de 
petreceri - precum şi cea de hotel reprezentativ pentru capitala provinciei. Dimensiunile 
însă difereau: clădirea a fost  impunătoare. Prin proport,ii le sale monumentale ea a 
umplut şi a dominat piaţa din stânga castelului secular ridicând u-şi faţada - concepută 
in  s t i l u l  preferat al epoci i ,  cea a renaşter i i  i tal iene - peste ziduri le  Portii 
Petrovaradinului5 , condamnată la demolare. 

La 7 mai 1 872, cu ocazia vizitei regelui şi împăratului Franz Joseph I. la 
Timişoara, imensa constructie a atras atenţia înaltului oaspete, care după ce a vizitat
o "a încuviinţat'' propunerea edil i lor oraşului ca noul teatru să-i poarte numele. 

În luna octombrie a sosit prima tranşă de bani din fondurile împrumutate (şi 
a fost depusă la banca industrială din Timişoara) ceea ce a grăbit şi plata ratelor din 

' BERKESZI lstvân, Temesvari miiveszek (Artişti timişoreni). in: T.R.E. T,  1 909, p. 
1 20. Acelaşi Anton Schmidt a conceput în 1 8 1 8  şi proiectul pentru clădirea complexului 
de spectacole din Fabric, denumit "La regina Angliei", având destinaţie asemănătoare cu 
a unui teatru de vară. Din lipsă de fonduri nici acest proiect nu a fost materializat. 

4 Încheierea contractului şi tragerea la sorţi a lojelor "fondate" a avut loc la 1 5  martie 
1 869 precum reiese din Copia contractului, reinnoit la 1 9  iul. 1 88 1 .  Vezi :  D.J.A.N.T., 
fond Primăria Municipiului Timişoara. Dosar 1 6, f. 23. 

� TEMESI LAPOK, 7 mai 1 872, p. 2 şi  29 aug. 1 872. p. 3 .  Această din urmă ştire 
relatează despre: "apariţia faţadei În forma ei Încă nefinisată. îndreptată spre Poarta 
Petromradinului. în aşa fel încât va surprinde imediat pe străinul venit in Timişoara 
prin foyerul impozant care aduce cu foyenll teatrului Chatelet din Paris . . .  S-a început fi 
construirea unor loje . . .  acestea nu par a fi prea incăpătoare . . .  lnginerul Thirry ne-a 
asigurat că anul acesta clădirea va fi pusă sub acoperiş . . .  " 
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partea proprietari lor de Ioje6 • La începutul lunii noiembrie s-a organizat o festivitate 
Ia construcţia ridicată până la nivelul acoperi�ului. Printre invita�i s-au regăsit: 
. .  mareşalul barou Scudier. de la Viena constructorol Fel/ner, .fiul proiectantului clădirii 
rearrului, o}icialităţile şi reprezentanţii =iarelor locale, Carol Kiitrel, preşedintele 

consorţiului pentro constrocţie, membrii consilului consorţiului şi majoritatea "1 "7 acţionan or . 
Lucrările au continuat şi in perioada lunilor de iarnă, astfel că la mijlocul lui 

ianuarie ziariştii locali au relatat deja despre inzestrarea interioară a clădirii. S-a finalizat 
fixarea grinzi lor pentru acoperiş şi a portanţilor candelabru lui central. Probabil a avut 
Joc o conferinţă de presă, deoarece reporteri i au fost invitaţi să consulte "şi schiţele 
decoraţiuni lor destinate plafonului şi imaginea (? !) colorată a candelabrolui ce va 
să jie montat". Din aceste rânduri destinate publicului oraşului putem afla câteva 
detalii despre viitoarele ornamente ale teatrului. "Ceea ce priveşte proiectul, el trădează 
prezenţa unui bun gust. Conform acestuia, intregul tavan s-ar diviza în 6 părţi circulare. 
În unele zone ale cercurilor vor putea fi zări te picturi, reliefuri şi în colţuri (? !) linii 
ornamentale. Candelabru/ ce unnează a Ji procurat (aşa numitul Sonnenbrenner) 
este plăcut şi pare a fi.foarte practic. Am dori să amintim că am văzut şi proiectul 
lojei de prosceniu . . .  Teatrul va dispune de loje frumoase şi destul de încăpătoare. 
Lojele au formă pătrată şi la etajul Întâi ele vor fi ornamentale cu chariatide . . .  "H . La 
o distanţă de o lună ziaristul a revenit ca să relateze cititorilor despre celelalte schele 
ridicate in interior precum şi despre marea sală a redutei, alipită teatrului. La descrierea 
acesteia rândurile tipărite au fost străbătute de patriotismul local nedisimulat al autorului 
lor: •· . . . ea urmează să fie cea mai spaţioasă (sală) din oraş . . .  ", " . . . insă ornamentele 
sale, care conform celor afirmate vor costa 20.000 de forinţi. vor concura in privinţa 
strălucirii şi a bunului gust cu cele ale mai multor săli de dans din capitală ". În 
treacăt a amintit şi proiectul decoraţiei lojei de prosceniu care urmau să fie decorate 
"cu inţialele numelui Înălţimii Sale regelui, cu chariatide şi cu nelipsitele lebede'"'9 . 

Astăzi nu avem cunostintă despre soarta acestor desene colorate si proiecte 
. . . 

de interior. Din sumele alocate teatrului si relatările unor ziare deducem că marea 
majoritate a decoraţiuni lor din interior au 

'
rost comandate în afara oraşului. in prima 

fază a montării lor pare-se că s-a apelat la meşteri veniţi din alte păf\i, care au fost 
obişnuiţi cu astfel de lucrări la construcţii de acest gen. Ei puteau să facă parte din 

6 Printre ci s-au numerat marile familii de aristocra!i dar şi noua burghezie din Banat: 
Anton Mocioni, Gheorghe şi Alexandru Mocioni (fra�i în anul 1 870 lansaseră o chemare 
către conationali pentru infiintarea unui teatru national românesc), baronii Feodor si 
Mihai Nik�lits, familia Eisenstădter, familiile Stcf�ovits şi Gyuritsko, Ărmin Mcnczc�, 
Carol Kuttel etc. 

7 TEMESI LAPOK, 5 noiembrie 1 872, p. 3.  
8 TEMESI LAPOK, 15  ianuarie 1 873, p.  3 .  
9 TEMESI LAPOK, 15  februarie 1 873, p.  3.  
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echipele deja .. încercate" ale constructorilor şi decoratorilor vienezi. Probabil insi el 
volumul mare al lucrărilor sau chiar executarea unor detalii de serie au fost lăsate in 
seama mescriaşi lor timi�reni. Numele lor nu s-a amintit in legături cu fmisajele 
executate. deşi �.:iariştii nu scăpau ocazia să elogiezc participarea localnicilor la ridicarea 
vreunui edificiu  de importanţă locală 10 •  

Perioada cuprinsă intre primăvara anului 1 873 şi toamna anului 1 874 nu a 
fost benefică pentru societatea constructoare. Un val de scumpire unnat de crizl 
financiară (căreia i-a căzut pradă şi banca industrială din o�). apoi epidemia cholerei 
au obligat la reducerea ritmului de lucru. Către finele anului 1 874 a intrat din nou in 
sfem preocupărilor presei clădirea teatrului nou. Peste vară directorii ansamblurilor 
de opcrete şi comedii au dat reprezentaţii în afara zidurilor: in Curtea Fabricii (de 
Bere), la restaurantut ••Regina Angliei". la "Cercul scenei de vară" sau chiar in foarte 
criticatul nou "Orfeum" ridicat pe lângă aleea centrală. La revenirea intra muros in 
toamnă, vechiul teatru - care in aprilie a suferit in unna unui incendiu mai mare si din 
lipsă de fonduri nu a fost foarte ingrijit retăcut - s-a dovedit a fi foarte mic,' s-au 
exprimat regretele că noul teatru atât de necesar încă nu este tenninat. 

Problema s-a reluat in a treia decadă a lunii octombrie, când la insistentele 
primarului şi ale comite lui Ttmişului, a fost adusă la Timişoara expoziţia de artă plastici 
de la Szeged. S-a preconizat ca cele 1 08 exponate - sculpturi şi tablouri - sl fle 
prezentate publicului in sălile de dans ale teatrului vechi. D�i directorul din acel 
sezon a renuntat la sala de recuzită (lamentindu-se că a trebuit sA-şi înghesuie decorurile 
scumpe), spaţiul destinat amatorilor de expoziţii a fost mult prea restrâns, lumina 
aproape că nu străbătea in cămăruţe, publicul nu putea unna un circuit de vizitare. La 
interventia celor doi initiatori s-a convenit cu constructorul Marschner (al noului local 
al Redut�i) să cedeze in�ăperile de la parterul imobilului aflat in construcţie. S-au pus 
la dispoziţia organizatorilor 9 camere "frumos decorate" şi bine luminate din aripa 
Redutei . Vizitatorii au fost uimiţi deopotrivă de tablourile expuse şi de încăperile 
elegante ale spaţiului oferit .  Succesul salonului de artă dublat de curiozitatea 
vizitatorilor noii construcţii i-a obligat pe organizatori să prelungească inchirierea 
acestei zone cu încă două săptămâni1 1 • 

La inceputul anului 1 875 trecătorii prin piaţa centralA a oraşului asistau la 
reluarea grAbiti a lucrări lor. Partea "tenninată" a Redutei s-a folosit aproape 
săptămânal: aici au avut loc intruniri le mondene atât de gustate de publicul timi�rean. 
Detalii critice referitoare la starea clădirii transpar din presa vremii: astfel au fost 
apostrof ati organizatorii "strilucitului bal'' din 1 2  ianuarie. "I luminarea slabă a intrării 
(mai corect spus - lipsa totală a luminii) nu lăsa să se vadă deschizAtura mare, inel 
nezidită (neacoperită) din mijlocul clădirii, peste care au fost asezate poduri de lemn 
atât de subţiri încât ele se îndoiau primejdios sub trăsurile in�itaţilor"12 • in pofida 

10 AlAturi de proiectanţi s-au menţionat in permanen� numele conducătorilor de lucriri 
precum şi ale celor care au răspuns de construcţie in faţa consiliului orăşenesc: ing. 
Thirry, Kremer (J. Kremmer), H. Baader, Siebenhaar etc. 

2 1 8  

1 1  TEMESI LAPOK, 23 oct., 25 oct., I l  noiembrie 1 874. 
1 : TEMESVARER ZEITUNG, 1 S ian. 1 875, p. 3. 
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acuzelor lansate de ziarişti, editii o�ului au propus deschiderea teatrului deja in luna 
februarie. Totuşi. finisarea lucrărilor incă nu se apropia de stărsit. iar o serie de 
evenimente neprevăzute intârziau mult visatul eveniment. A sosit si i�cnsul candelabru 
- dar fară arzători (in februarie). Tânlrul maşinist chemat de la Viena pentru asamblarea 
ma.�inilor scenei a d�t subit. inainte de terminarea operaţiunilor(in manie). Moartea 
1-a răpus pe neaşteptate şi pe avocatul Carol Kiinel, fostul primar al oraşului. 
preşedintele "Societăţii pe Ac�iuni pentru Construirea Teatrului nou, a Redutei şi a 
Hotelului"(la 1 5  mai). Probabil că in acest moment a fost preluati functia rtmasă 
vacantă de consilierul Societăţii, medicul militar dr. Alexandru Stefanovits {proprietar 
de lojă şi el). care de mai multă vreme a făcut parte din consiliul restrâns, având 
sarcini executive. 

in data de 22 septembrie oficialităţile oraşului, in prezenţa unui numeros 
public, au aşezat in funda�ia clădirii. la un colţ al ei, documentele referitoare la fondarea 
şi inaugurarea ei. Seara, actorii Teatrului Naţional din Budapesta - in faţa invitaţilor 
de seamă sosiţi din capitală şi a unui public nerAbdător, foarte numeros, elegant, - au 
deschis stagiunea in proaspăt terminalul teatru "Ferencz J6zse(' cu piesa lui Szigligeti 
Edc intitulată ··Dominatia femeilor" (Nouralom)'J . 

' 

Cronicari i vremi i  au fost preocupa�i mai degrabă de prezentarea 
evenimentului monden decât cu redarea imaginii sălii de spectacole. Ne-a parvenit, 
totuşi, descrierea cortinei spectacolului, executată de pictorul scenograf invitat de la 
Teatrului Naţional din Budapesta, Moritz Lehmann14 • Conina care s-a ridicat la 
premieră înfăţişa o scenă simbolică: plasat in prim-planul unei păduri r?mantice, în 
mij locul unui luminiş apărea zeul Apolion cântând, inconjurat de Muze. In lipsa unor 
informaţii exacte, dar folosindu-ne de aspectul de mai târziu al sălii, descris de 
publicişti, presupunem că picturile de pe tavan urmăreau acee�i filieră romantico
academică şi infătişau scene mitologice-alegorice cu aluzii la specificul artei teatrale. 
Strălucirea culorilor de roşu aprins, in combinatie cu auriul, a dominat frescele şi 

u BRAUN DezslS, Bansâgi rapszodia (Rapsodie bănăţeană), 1., Timişoara, - 1 942, p. 
1 49; Fel/ner & Helmer. Die Archileklen der 11/usion. Theaterbau und Biihnenbild in 
Europa, (ed. Gerbard Dienes), Stadbnuseum, Graz, 1 999. p. l 93 (Tina Lipsky) 

14 THIEME Ulrich-BECKER Felix, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kiinstler, 
Lepzig, f. a., tome XXII.,  p. 582: Szinmuveszeti Lexikon (Lexicon de artă teatrală), editat 
de Schopflin Aladăr, voi. III., Budapcst, 1 93 1 ,  1 06- 1 07: Lehmann Moritz (Dresda. 1 8 1 9  
- IWtosfalva, 1 877), alintat de contemporani "micul Lehmann" (fiind scund), foarte 
ingenios şi activ, probabil a urmat ciţiva ani clasele Academiei de la Viena, apoi a cutreierat 
Europa. A lucrat ca pictor la teatrele din Dresda, Viena (aici pentru scurt timp a fost şi 
director - falimentar - la Carltheater), Riga. Berlin, Leipzig, lschl şi Pesta. In mediul in 
care lucra a fost indrigit datoritA ingeniozitlţii, rapidităţii sale şi puterii de munci de 
care a dat dovadă. A lucrat in multe teatre ajutat de bAiatul său nAscut din prima sa 
căsătorie. Un mic număr de picturi - transpuse pe materiale puţin rezistente in timp - s
a pAstrat in colecţiile din Viena ca dovadă a activităţii lui. 
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stucaturile (ut i l izate la omamentarea tavanului, pereţilor) dar s-a regăsit fi la 
decoratiuni le sculptatc ale lojelor. ' 

Sursei� vremii au incetat să mai elogieze clădirea închinată Thaliei dupl 
inaugurarea ei. In luna octombrie a fost deschisă publ icului şi Reduta. Faţada ei cu 
ferestre dispuse pe cele trei etaje se indrepta atât spre strada Rudolf (azi Alba Iulia) 
cât �i inspre piaţa Huniade. şi adăpostea intre pereţii ei o cafenea, o sală de lecturi, 0 
popicărie şi o mică săli\ă, desJ>ă11ită de acestea prin glasvand, destinată jocurilor de 
că'1i. La parter a fost plasată şi .. bala de bere" pentru a fi vizitată de un public mai 
modest, iar la etajul l .  - cu intrare plătită - restaurantul şi câteva camere (separewi) 
pentru diferite ocazii festive, mobilate foarte plăcut. Către curte a fost amenajată 0 
"grădină de iarnă". Complexul ridicat in stilul (neo-)rena.şterii italiene, acuzind evidente 
inrâuriri eclectice • .. lă.fa o impresie demnă şi monumenlală"" şi a fost mult popularizall 
de cărţile poştale ( fotografiate) ale sfar.jitului de secol XIX sau de scurtele descrieri 
ale Timişoarei (ilustrate cu imagini litografiate) publicate in scopul de a servi ca ghid 
pentru vizitatorii oraşului 1 6 •  

Bucuria s-a dovedit a fi de scurtă durată. Clădirea, ridicată c u  o cheltuiaJI 
de 1 .440.000 de forinţi, in curând (mai 1 878) a fost pierduti de proprietari, banca 
austriacă a anuntat licitatia ei. Demersurile �lui de-a o păstra în proprietatea ei 
nici nu s-au finalizat când, pregătind o reprezentaţie in cinstea comitelui oraşului 
(având programată aceeaşi piesă cu care a fost inaugurat), in seara zilei de 30 aprilie 
1 880 a căzut pradă unui incendiu. Cauzele au rămas nedescoperite. La incendiu au 
asistat foarte mulţi locuitori ai oraşului ingreunând lupta pompierilor cu flăcările17 •  
''Acoperişul a fost cuprins de flăcări . .  focul a atins şi decoraţiuni le .. .  pe când focul s
a extins până la ele candelabru/ mare s-a prăbuşit şi intregul interior a/ teatrului s-a 
transfonnat intr-o mare de flăcări de care a fost imposibil să te apropii . . . " • • . 

Astfel de evenimente triste nu au fost neobisnuite in viata teatre lor. Ziarele! . . 
vremii au relatat in curând despre alte câteva mari incendii devastatoare: teatrul din 
Arad (deschis in martie 1 875) a ars in februarie 1 883, cel din Szeged (proiectat de 
firma Fellner şi Helmer, predat in anul 1 883) a căzut pradă flăcărilor in primAvara 
anului 1 885, Wiener Ringtheater a fost mistuit de flăcări la 8 decembrie 1 88 1  (catastrofa 

., BLEYER Gheorghe, Timişoara. Monografie urbanistică şi arhitecturală 
(manuscris), Timişoara. 1 958, p. 1 1 2. 

16 BERAN Oskar, Temesvcir es videke ircisban es kepben/ Teme.fvcir mit Umgebung in 
Wort und Bild, Timi� 1 89 1 ,  p. 48, p. 66; BERKESZI Istvin, Temesvcir szabad kirdlyi 
vciros lds monographicija (Mica monografie a DrDfUiui liber regesc nmişoara), Timişoara. 
1 900, p. 1 1 7. 

1 7  Efectivele lor au fost împărţite la trei incendii devastatoare din acea noapte, a ars 'i 
vechea clădire a Fabricii de Bere din cartierul Fabric. S-au salvat puţine lucruri: garderoba 
- aruncată in stradă pe ferestre - biblioteca şi un pian. Decorurile (mai valoroase), IAsate 
in spaţiul utilizat de sufleur, au fost mistuite de tllcări. 
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s-a soldat şi cu pierderea de vieţi omeneşti), iar Wiener Stadnheatcr a fost transfonnat 
in scrum la 1 6  mai 1 884. 

in 1 88 1  ambi\ioşii acţionari au reluat tratativele cu proiectantul "vechiului 

teatru nou·· şi au hotărât: "dacă in privinţa reali=ări/or tehnice. a măsurilor de prevenire 
de incendii. a acusticii sau din punct de \'edere optic nu se anunţă a fi necesare 
modificări. la reconslnlire vor trebui păstrate. unnate şi execUiate in toate direcţiile 
(pri\"inţele) proiectele originale ale teatrului ars"19 • 

Strădaniile lor au fost încununatc de succes: în seara zilei de 1 2  decembrie 
1882 templul Thaliei din Timişoara a fost redeschis. De astA datA ecoul din presA a 
fost mai răsunător, descrierea sălii de spectacole parcă voia să sublinieze efortul oraşului 
depus pentru a asigura din nou o scenă pentru reprezentaţii. Dacă cu câteva zile mai 
devreme au fost transmise cititorilor conditiile deosebite de evacuare a cllidirii in caz 

• 

de incendiu, măsurile de sigurantă excepţionale luate de pompieri (pază compusă din 
32 de pompieri prezenţi la fiecare reprezentatie, dintre care 6 oameni în zona scenei):!D , 
acum atmosfera de sărbătoare a fost încălzit! şi prin elogierea aspectului sălii de 
teatru. 

"Prima impresie este foarte puternică. Întâia privire cade pe cortină. Ea 
insă nu străluceşte in culori, are o culoare obifnuită de fier. fiind focul din fier 
obişnuit . . .  Sus pe tavan se află palnl imagini frumoase, ornamentale de jur-imprejur 
cu .figuri de ghips . . .  Candelabru/ mare este atârnat pe lanţuri din fier fixate de grinzile 
acoper�ului. Când este utilizat pare a fi 1m con infoicări şi privit dinspre parter nu 
se observă imediat că in el sunt aprinse trei rânduri de lumini . . .  Spaţiul de la parter a 
fost mărit prin crearea mai multor locuri penlnl spectatorii rămaşi in picioare . . .  Sala 
poate găzdui 1223 de persoane"21 • 

Bănuim cA redactorul foii locale privea realizate in frescă, pe tavan, aceleaşi 
"imagini frumoase" pe care dr. Alexandru Stefanovits le păstra sub forma unor fotografii 
(scpia. 1 3x 1 O cm). După moartea lui, la inceputul deceniului nouă, acestea au ajuns in 
colecţia de documente ale lui Orm6s Zsigmond şi la predarea donaţiilor lui, făcute 
muzeului bănăţean, au intrat in fondul de fotografii al instituţiei noastre. Grijuliu, 
bătrânul Orm6s notase pe spatele acestora: ''Tabloul tavanului tealnllui vechi (cel 
nou ars) al 1imiforii IA temeswiri regi (leegett uj) szinhâz mennyezet /cepei/' indicând 
astfel că nu se află in discutie localul din fosta clădire a magistratului il iric. Informatia, 
in ciuda corecturii (a barat cuvântul "vechi" din text şi nu a separat cuvintele trec�te 
in paranteză prin virgulă) este confuză. Înclinăm să admitem că notiţa s-a referit la 

1 9  Copia Conrractului, D.J.A.N.T., Ioc. cit., f. 22: "Amennyiben miiszaki, tiizrendeszeti. 
a/cus:tilcai vagy optiluJi mOdosittisok sziilcsegesekke nem va/nanak az ujbO/i felepitesnel 
minden iranyban a leegett szinhâz eredeti tervei mervadok es vegrehajtandok." (Sic!) 

10 Lipsa de fonduri materiale şi numArul redus al pompierilor voluntari in scurt timp 
au dus la abandonarea măsurilor speciale. 

�· LOWY Mikl6s, Szinhâzun/c megnyitâsa (Inaugurarea teatrului nostru) in:TEMESI 
UPOK. 1 2  dec. 1 882; TEMESVARER ZEITUNG, 30 noiembrie 1 882. 
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fresca de pe tavanul primei clădiri. pierdută in flficări. Dacă însă linem cont de faptul 
că Societatea pc acţiuni a hotărât refacerea teatrului aşa cum se prezenta el lf:l prima 
inaugurare. concluzia ar fi că fotografiile - deşi probabil provenite din "teatrul original .. 
- reflectă (deasemenea şi) fresca figurată in cupola teatrului ridicat din nou, amintit 
de reporteri in decembrie 1 882. 

Picturile alegorice. înscrise in câte un cerc se încadrează in seria acelor 
imagini academice pe care decoratorii le utilizau in cazul temple lor închinate Muzelor. 
Deşi înconjurate de falduri fluturândc, in fa\8 unor peisaje neliniştite, pc un cer cu 
profunzime mare, totuşi personajele sunt rigide, pozează, purtând atributele clare ale 
muzei pe care o pcrsonifică. Siluetele lor atletice, îmbrăcămintea lor inspirată din cea 
purtată in antichitate. subliniază apartenen\ll lor la lumea zeită�ilor. Melpornene (muza 
tragediei) cu părul in vânt, încruntată, ridică pumnalul deasupra măştii triste din măni; 
Thalia (patroana comediei ) jucăuş îndepărtează o mască cu trăsături masculine de pe 
fa\8 ei zâmbitoarc; Eutherpe (ocrotitoarea muzicii) cu tauri in păr. asemenea lui Apolion 
cântă la liră; Terpsichore (muza dansului), cu flori prinse in bucle. ridicându-şi voalul 
se apropie dansând-unduind. Astfel stilul renaşterii italiene al constructiei se completa 
cu decoraţii realizate in spiritul acelui�i stil, atât de des întâlnit la edificiile publice 
reprezentative datind din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Trei imagini poar1l 
in partea stângă jos semnătura lizibilă a creatorului lor: "H. Schwemminger. Wien"n . 

insi clAdirea teatrului la data inauguririi nu a fost complet terminată. Fa\3da 
amplă ioel se afla in lucru, decorul de aici se finisa in ritm lent, ceea ce ii ncmulţumea 
pe cetăţeni. Cortina de fier - considerată a fi o importantă realizare tehnică - a fost 
vizitată de mai mulţi directori de la instituţiile similare: din Viena, de la Szeged etc. şi 
totuşi . . .  in scurt timp s-a dovedit a fi cu mai multe vicii ascunse şi ea, trebuia adaptati, 
reparati. in urma propunerilor arhitectului Fellner - care spre sfârşitul lunii decembrie 
a venit din nou la Timişoara - galeriile au fost micşorate, grilajul din spate a fost 
montat in faţa lor şi (in urma plângerilor) s-au flcut intervenţi i  pentru inlătwarca 
curentului puternic si dcranjant de la nivelele de sus. 

În următori i  ani o�ul, in calitate de proprietar, cu mari eforturi financiare, 
a făcut mai multe demersuri pentru a reda clădirii strălucirea cândva visată. Cu ocazia 
marii expoziţii agraro-industriale, in �teptarea vizitei regelui, edificiul a fost renoval 
şi ••vopsit in i'ntregime. Pe faţadă s-a montat inscn"pţia: F erencz JozsefSzinhaz" (Teatrul 
Franz Joseph). La marea expoziţie, arhiva o�ului a fost prezentă cu mai multe proiecte 
(desenate) propuse spre realizare şi câteva chiar traduse in realitate. Printre aceste 
exponate s-a găsit şi proiectul teatrului vechi, al şcolii superioare ridicate in locul ei 'i 
cel al teatrului noun . 

22 THIEME-BECK.ER. op. cit. , tome XXX., p.379: Schwemmioger Heinricb (VICII&, 
1 803 - Viena 1 884 ), a urmat studiile Academiei de la Viena, devenind custode le Galeriei 
acesteia, apoi profesor al institu�ei. Deşi printre lucrările sale nu sunt enumerate fresc:de 
teatrului din Timişoara. nu putem exclude proiectarea lor, cu atât mai mult cu cit el 
executase fresce pentru căteva biserici din Austria. Tehnica sa, bazată pe desenul putemic. 
contrastele de lumină şi umbră, poate fi regAsiti şi in imaginile noastre. 

23 TEMES/ LAPOK, 1 2  iulie, 14 iulie 1 89 1 .  
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O restaurare mai amplă a avut loc in clădirea teatrului in perioada 1 899-
1 900. in urma propunerilor lansate de Oficiul de Ingineri al oraşului a fost organizat 
un concurs de proiecte: consiliul orăşenesc a optat pentru repaniz.an:a interven�ilor 
către pricepu!ii meseriaşi ai urbei. Mobilierul necesita tapi\BJ'e şi refacere. lojele se 
cercau tapetate, iar pentru parter a fost necesară procurarea scaunelor de tip Thonet. 
Lucrările au fost încredinţate tâmplarului Gungl Ferenc, recunoscut pentru lucrările 
de calitate de acest gen. Aurirca decoraţiei, împreună cu refacerea sculpturilor şi 
ornamente lor in relief, a fost cedată - in urma unor dispute aprinse-auritorului Eugeniu 
Sprang şi asociatului acestuia, sculptorul Heine Alajos. �i suma cerută de ei a fost 
mai mare decât cea a firmei concurente, consiliul a considerat el "refacerea sălii 
spc:ctatorilor cu bun gust�; eleganţă o vede asigurată doar prin mâna unor meseriaşi 

locali de specialitate �; prezentând incredere datorită talentelor lor individuale"2� . 
Gungl a mai participat la astfel de lucrări la Opera din Budapesta, la realizarea 

decor.1�iilor interioare ale palatului regal din Belgrad, la aurirea decorurilor bisericii 
plebaniale din oraşul său de reşedin\1 - ceea ce il recomanda avantajos la obţinerea 
contractului. Sculptorul Hei ne s-a oferit şi pentru executarea decorurilor casei de raport 
a oraşului din cartierul Fabric. Munca de restaurare terminatA de echipele alese a 
mulţumit edilii oraşului. Darea de seaml din anul 1 900 pomeneşte de transformarea 
sistemului de încălzire, de refacerea cortinei de fier. de zidirea unor toalete noi, de 
procurarea unui motor electric şi a două mari bazine pentru apă. de refacerea parţială 
a acoperişului!$ . 

· 

Clădirea monumentală a fost îngrijită, restaurată până la începutul primului 
război mondial, beneficiind periodic de alocarea unor sume mai modeste sau puţin 
mai generoase. Domina centrul orasului si timisorenii o considerau locasul lor de . ' ' . 
cultură, proiectând ridicarea unui Palat al Culturii (pentru biblioteci, muzeu etc.) in 
fata ei, la capătul căii Hunyadi (aproximativ in locul actualei catedrale mitropolitane). 
Conflagraţia mondială însă a secat fondurile. 

• Anii neliniştiţi ai perioadei de după război au pecetluit soana edificiului 
semeţ. In toamna anului 1 920, in toiul pregătirilor pentru spectacolul de gali al trupelor 
sosite din Bucureşti, s-a repetat coşmarul ce s-a produs in urmă cu 40 de ani. In după
amiaza zilei de 3 1  octombrie s-au inAltat dâre de fum din clădirea centrală si in unna . . 
lor, la scurt timp s-au ridicat şi flăcările. Cortina de fier protectoare nu a fost lăsată 
jos, focul s-a extins in sali pornind dinspre scenă. Privitorii asistau neputincios la 
"topirea cupolei de tablă, la prăbuşirea candelabndui, la arderea cu trosnituri a 
lojelor. aparterului, agaleriei"26 • Torţa imensă ameninţa şi hotelui "Konprinz Rudol(', 
oamenii se refugiau panicaţi. pompierii împărţiţi şi la incendiul din remiza de tramvaie 
şi la cel de la gară nu puteau face fată focului. Au fost salvate două decoruri complete, 
garderobele aruncate pe ferestre, biblioteca, precum şi două violoncele (restul 

24 V.-iROS/ K6ZL6NY (Monitorul orăşenesc), iulie 1 899, p. l 74- 1 75. 
H DELMAGYARORszAGI KOZLONY. 12 iulie 1 900, p. 3. 
lfl TEMESV ARl HiRL4P, 3 noiembrie 1920. 
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instrUmentelor muzicale a fost mistuit de flăcări spre disperarea muzicanţilor), dar au 
fost pierdute şi două vieti omeneşti, rănindu-se mortal pompierii. S-a bănuit ci 
nenorocirea ar ti fost provocată, " .. Jocul a fost pus şi la mijloc este o mân4 
criminală " . . . •  ··opera tăciunarilor''=' . Deşi s-a cercetat, cauza izbucnirii focului nu s
a descoperit 

Trista zi de 1 noiembrie a anului 1 92():!1 a găsit Timişoara din nou fără 
templul Thaliei. De această dată reconstructia acestuia a fost amânată mai mult timp . . .  
s i  ta a treia refacere a lui n u  s-a mai p us  conditia: "conform planului original". . . 

CONTRIBUTIONS Ă L'HJSTOIRE DES BÂ TIMENTS 
DU ("NOUVEL") THEÂ TRE DE TIMIŞOARA 

Les deux bâtiments du "nouvel'' theâtre ( 1 875- 1 920) â Timişoara ont disparu 
par le feu (a 30 avrile 1 880 a eu lieu le premier incendie, â 3 1  octobre 1 920 le deuxieme). 

On connait tres peu d'informations relatives aux problemes de leurs 
elevations. L'edifice fut projete par F. Fellner senieur et son fils, le jeune architect 
Ferdinand Fellner, a surveille la realisation - il etait present â Timisoara quelque fois 
pour observer la consttuction. Le complex monumental fut eleve au centre de la cite, 
il a reuni â son abri: le theâtre, la redoute de la viile et le grand hotel â trois etage. Ne 
possedons pas soffire d'informations â connaitre la decoration existe â l ' interieur ou 
â l'exterieur de l'edifice. 

Les articles formules â la fin du XIX• siecle dans les joumeaux (Temesi 
Lapok, Temesvarer Zeitung), les conditions d'un contract signe par la "Societe fondee 
pour bâtir le theătre, la redout et l 'hotel", quelques vielles photos ( reproduites d 'a pres 
des cliches sur les plaques de verre) aident de decouvrir el clari fier l 'image perdue du 
theătre "Ferencz J6zsef Szinhâz" de Timişoara. 

27 BiNA TUL, 4 noiembrie 1 920, p. 2. 
21 Data incendiului apare menţionată diferit la monografiştii oraşului. intr-adevAr, 

ziarele locale au relatat despre foc abia in 3 sau 4 noiembrie, dar cele contemporane sunt 
de acord cu tristul eveniment la data de 3 1  octombrie (continuând arderea şi a doua zi). 
in mod greşit BINDER R. Franz, Alt-Temeswar, Timişoara, 1 934, p. l l4 aminteşte data 
de 20 octombrie ("brannte das Theateram 20 Oklober des Jahres 1 920"); MOLIN Virgil, 
Ghidul orcqului Timişoara. Un cicerone pentru vizitatori, Timi�ra, 1 926, p. noteazi 
eronat: "cauza incendiului izbucnit in seara zilei de 15 martie 1 921 . . . "; iar la LIPSKY 
Tina in: Fel/ner & He/mer. Die Architelcten der /1/usion . . . , p. 194: "/919 /wm es erneut 
:u einem Brand . . . " nu se verifică nici anul incendiului. 

• Pe această cale ţinem să ii mul� d-lui Milan Şepqan pentru reproducerile 
realizate dupA clişeele de sticlă provenite din fondul Muzeului Banatului (Secţia 
Etnografie). 
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PL /. fotol. Foţada leatrului din Iimi, oara (de1aliu, inojme de 1 920): foro2 Constntcţio \•iizută de 
contemporani (gr:aficianul J. Oberbauer) dinspre Hotelul ""Kronprinz Rudolf"' {apud O. Berai/ op. cit.) 
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1 

Pl. Il. foto 1. H. Sclnvemminger - Melpomene: foto 2 H. chwemminger - Thalia: 

fato 3. H. hwemminger - Eutherpc; foto 4. H. Schwemminger - Tersipchore 

2 
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Pl. III. fotol. lmerioml ălii de sp ctacole (lojele) la inceputul secolului XX: 
foto2. Decoraţia /ojelor (detaliu) 

2 
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Pl. 1 . fotol(a, b. c). Ruinele reatrulrJi in urma incendiului di11 1 920 
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ASUPRA SEMNIFICA ŢIEI ISTORICE A CASEI CU ANCORĂ DIN 
TIMIŞOARA 

Florin Medeleţ. Daniela Micu 

Râul Bega, care străbate actualul judet Timiş, a constituit pe parcursul 
intregului Ev Mediu nu numai principala sursă de aprovizionare cu apă a oraşului 
Timişoara. ci şi principala sursă energetică pentru instalaţi ile industriale ale o�ului. 
Aceste funcţii ale sale şi le-a păstrat până in a doua jumătate a veacului al  XIX-lea, iar 
in ceea ce priveşte aprovizionarea cu apă potabilă a oraşului. constituie şi azi sursa 
prevalentă. 

Începând din 1 728, s-a purces la canalizarea şi regularizarea acestui curs de 
apă. Începând din 1 732, canalul Bega, intre Timi�ara şi Tasa. a devenit navigabil, 
ajungănd astfel principala cale de transport al mărfurilor din Banatul de câmpie până 
in a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Canalul a suferit de-a lungul timpului mai 
multe prefaceri pe lungimea sa de 1 1 5 km şi cu panta sa de scurgere extrem de lină. de 
numai 8- 1 6  cmlkm. Dintre refacerile canalului, cele din 1 753- 1 754, proiectate şi 
realizate de ing. Johann Karl Stockhausen1 ,  in urma cărora s-a tăiat un nou canal de 
30 km intre hebej şi Jankov Most, au fost importante pentru o navigabilitate mai bună 
pe acest prim canal interior de pe teritoriul României de azi. 

in urma acelor modificări, navigaţia pe canal a devenit o constantă. Acestui 
fapt i se datorează şi înfiinţarea in 1 750 a Companiei Privilegiate Triest-Rijeka, care 
avea o puternică sucursală la Timişoara şi care comercializa la Adriatica cereale le din 
Banat, cu ajutorul unei flotile de 24 de vase. Ruta pornea de la Timişoara, ajungea pe 
Tisa, urca pe Dunăre, şi apoi pe Sava şi Kupla până la Karlovac, de unde mărfurile 
erau transbordate in căru\e şi aduse la Rijeka. Ştim că primul convoi de trei nave 
comandate de căpitanul Schly a ajuns de la Timi�ara la Karlovac in 1 7582 • 

Din aceeaşi perioadă. adică din 1 756, dateazA şi prima reglementare a 
naviga\iei şi a comerţului pe Bega urmate de Regulamentul din 1 764- 1 768, iar in anul 
1 775 a luat fiin!ă Oficiul de Navigaţie din 1imi�araJ . Data aceasta marchează, practic. 

1 Johann Karl Edler von Stockhausen a fost directorul fortificatiilor cetătii Timisoara 
. . . 

şi a murit la Timişoara in 1 767. Activitatea lui in Banat incepe dupA inundaţiile catastrofale 
din 1 753. Cf. A. Peter Petri . ,  Biographisches Lexikon des Banater DeutsciJtums. 
Marquartstein, 1 992 s. v. 

: L. Kakucs, Contribuţii la istoria agriculturii din Banat. sec. XVIII-XIX, Editura 
Mirton, 1998, Timişoara, cap. II, p. 80. 

J Actele Arhivei Militare, Bucureşti. l ,  1952 (DGAS, MAl), cota 321101  - Timişoara. 
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si oficializarea portului din Timisoara. care nu trebuie confundat cu locul de acostare 
� plutelor ce veneau din părţile Făgetului şi care se afla in curtea Ca1.arrnei Transilvania. 
Acest Oficiu se afla la apus de Cetate. intr-un loc din care. evitând glacisul acesteia, o 
scrie de bălti şi braţe moane ale Begăi, ca şi "Canalul Sanitar", in care se scurgeau 
dejectiile oraşului Timişoara, Bega era realmente navigabilă. 

Tot datoritl dezvoltări i transportului pe canal. in 1 799. comerciantii 
timi�reni Alexandru Dimsdra şi Alexandru Marca au cumpărat şase vase constituind 
Societatea Timişoreani de Navigaţie. În condiţi ile bulversărilor europene datorate 
războaielor napoleoniene şi a crizei financiare catastrofale a Imperiului Habsburgic, 
această Societate a dat fal iment în 1 8 1 14 • 

Pinl la inceputul sec. al XX-lea, locul de amplasare a Oficiului de NavigaVc, 
adiel a Portului Comercial Timişoara, era situat la intersecţia Splaiului Tudor 
Vladimirescu cu Bulevardul General Dragalina. Clădirea acestuia. cu un singur nive� 
modestl, ridicati in a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, a suferit modificlri 
neesentiale până la demolarea ei. Deasupra porţii clădirii era atâmată o ancoră de fier, 
tipici penbu vasele ce circulau pe Bega: uşoară, cu patru braţe, destinată ancoririlor 
de arborii de pe marginea canalului. Oricât de modestă va fi fost, in această clidiR 
erau adlpostite documentele specifice unui port privind circulaţia cotidiană a sute de 
vase. 

O dată cu demolarea acestei clădiri, în 1 902, ancora de fier a ajuns in 
proprietatea Muzeului Banatului din Timişoara datorită eforturilor custode lui de atunci 
al muzeului. prof. lstvăn Berkeszi� . lată ce scrie acesta în filele celui mai vechi inventar 
( 1 872) al muzeului: "În losefin, pe strada Bonnâz care duce la gari, pe partea stângA 
a canalului Bega, pe locul actualei c lădiri cu două etaje, Palatul de impozite, pânl in 
1 902, se afla o modestă clădire cu un nivel. in această casă se afla o modestă fabrici 
de păllrii .  Casa era numită "Casa cu Ancoră", iar pe colţul clAdirii, pe un drug de fier 
atârna o ancoră. AceastA ancoră a fost luată jos în 1 902. Casa a fost demolată şi pe 
locul ei a fost ridicată clădirea cu aspect de cetate al cărei blazon era tot ancora de aur, 
însă una nouă, ancora veche ajungând in muzeu. Această veche Casă a Ancorei cu 
blazon e posibil să fi fost construită la inceputul secolului al XIX-lea"6 • 

4 Arhivele Statului Timişoara (se prescurtează Asn. fond 2, PrimAria oraşului, inv. 
144. 

' IMB, 1, nr.inv. 2989. Din nefericire, unii nepricepuţi din Consiliul Municipiului 
Timişoara au găsit de cuviintA să schimbe, in 1940, numele strizii Berkeszi in strada 
Verdi, flcând uitate marile merite ale acestui cArturar, autor al mai multor monografii 
despre Timişoara, in dezvoltarea extraordinari a patrimoniului Muzeului Banatului. 

" Ancora a fost donatl Muzeului de către publicistul Karl Steiner la 3 1  octombrie 
1906. Karl Steiner (6 iulie 1 853 - 4 august l 907). fiul lui Franz de Paula Karl Steiner 
( 1 824- 1 904) si fratele fannacistului Franz Steiner ( 1 856- 1 936), a fost, intre 1 88 1  si 1907, 
secretarul c'amerei de Comert si Industrie Timisoara. In 1 889, a fondat ziarul 
.. Siidungarische Refonn" al căru'i ;edactor a fost pânl la moarte. Cf. Borovsky. Temes 
Vnn.,  1 9 1 1 ,  p. 232: A. Peter Petri, op.cit. , col 1 864- 1 865. 
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Pc locul vechii căpitănii  a portului, s-a inăltat actuala ··casă cu Ancoră"� , • 
care. pc turnul de pe colt. deasupra celui de-al doilea nivel, e ornamentată cu o ancoră 
in basorelief. pentru ca timişorenii să-şi amintească de locul unde s-a aflat vechiul 
port al oraşului . in noua clădire a funcţionat, la parter, restaurantul "Ancora de Aur''. 
iar la etaj. in perioada interbelică, sucursala Băncii de asigurare .. România". Creditul 
Tehnic Transilvănean şi magazinul pentru comercializarea automobilelor al lui Eduard 
Prahaska8 • Nu o să intrăm in amănunte privind noua clidire, dar credem că este bine 
să amintim că toată lemnăria şi decorarea acestei clAdiri a fost realizată de un 
binecunoscut meşter timi�rean. Michael Albert sen. ( 1 3  nov. 1 849 - 2 1  iulie 1 935). 
Albcrt s-a distins in construirea primelor poduri din lemn pentru tramvaiele cu cai ale 
Timisoarei, in constructia unei moderne scene rotative a teatrului timisorean in 1 894, . ' ' 
a fost membru al Camerei de Comerţ şi Industrie din Timişoara şi fondator al mai 
multor asociatii sportive. Tot el a construit primul velodrom din lemn la Timişoara 
după modelul celor din Agram �i Viena. Fiii sli, Ferdinand ( 1 885 - 1 955) şi Franz 
( 1 8NO - 1 974), au continuat traditia familiei: Ferdinand a realizat decorul interior al ' 
actualului restaurant Bulevard, fost Lloyd, care s-a păstrat până azi şi. împreună cu 
fratele său Michael, a realizat aurirea plafonului Operei Române din Timi�ara in 
1 925.  câtă vreme Franz a construit, intre altele, hotelul Bega din Timişoarct şi biserica 
catolică din cartierul Ronaţ9 • Nepoata lui Michael Albert sen. a fost cunoscuta 
cântăreaţă şi poetă timişoreanl de limbă gennană lrene Mokka10 • 

Ancora, care se afli şi azi in patrimoniul Muzeului Banatului Timişoara, are 
lungimea de 97 cm, este prevlzutl cu patru braţe �i. de veriga superioară. a fost legată 
o fundă din fier decorativl, care nu are un scop practic. Şi acest obiect unic, de o reală 
\'aloare istorică, documentari şi sentimentală pentru oraşul Timişoara işi va găsi locul 
cuvenit in expozitia de istorie a orasului Timisoara. . ' ' 

' Este superfluu sA numim această casA de raport .. Palatul cu Ancoră". Căpitănia 
ponuarl din vechea clădire a fost mutată in actuala zonă dupl l 870, odată cu dezvoltarea 
exponenţială a cartierului losefm din punct de vedere industrial şi comercial şi odată cu 
intiinţarea Sindicatului Hidrotehnic Timiş-Bega. 

• Cf. 1im�oara, istorie şi monumente. Timişoara, 200 1 ,  s.v. 
9 A. Peter Petri, op. cit. 
11' Numele artistic al Gretei Gross ( 1 9 1 5 - 1 973). 
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SUR LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DE LA MAISON A 
L' AN CRE DE TIMIŞOARA 

La navigation sur le canal de Bega, entre Timisoara et la riviere Tisa, a 
commencc au debut du XVIII-eme siecle en devenant le principal moyen de transport 
des marchandises dans le Banat de champs. Cene chose a mene ă la fondation de 
I 'Office de Navigation de Timisoara en 1 775. Ca a signifie aussi l 'officialisation du 
port de Timisoara. · 

Entre 1 799- 1 8 1 1 ,  c' est une Societe de Navigation de Timisoara fondee par 
les commer�nts Alexandru Dimsdra et Alexandru Marca, qui fonctionne aussi grâce 
au developpement du transport sur le canal. 

Jusqu'au debut du XX-eme siecle, le lieu d'emplacement de I'Office de 
Navigation, �a veut dire du Port Commercial de Timişoara, etait a l ' intersection de 
Splaiul Tudor Vladimirescu et du Boulevard General Dragalina. C' etait un bâtiment â 
un seul niveau qui datait de la deuxieme moitie du XVIII-eme siecle. Au-dessus de la 
pone c'etait un ancre en fer qui etait suspendue. Cene ancre etait typique pour les 
vaisseaux qui naviguaient sur la riviere Bega Elle etait legere, aux quatre bras, destinee 
aux ancrages des arbres sur le bord du canal. Ce bâtiment abritait des documents 
specifiques â un pon concemant la circulation quotidienne des centaines de vaisseaux. 

Une fois le bâtiment de ! 'Oftice de Navigation demoli, l 'ancre en fer est 
entree dans la propriete du Musee du Banat de Timisoant grâce aux efforts de l'intendant 
de ce temps-lâ, le professeur lstvăn Berkeszi. 

Sur le lieu de l'ancienne administration de la marine marchande du pon 
s 'est construit 1 '  actuelle "Maison â 1 'Ancre", qui est omarnentee, sur la tour au coin, 
au-dessus du deuxieme etage, avec une ancre en bas-relief pour que les citoyens de 
Timi\oara se souviennent de l'endroit ou l'ancien port de la ville s'etait trouve situc. 

L'ancre, qui se trouve dans le patrimoine du Musee du Banat meme 
aujourd'hui, a 97 cm en longuer. Elle est menue aux quatre bras. Il y a une noeud de 
ruban decoratif qui a ete lie de l'anneau superieur sans avoir un but pratique. Cet objet 
unique, d'une reelle valeur historique, docurnentaire et sentimentale pour Ia ville de 
Timişoara. va trouver sa place meritee dans une exposition d'histoire de Ia ville de 
Timişoara. 
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1 

Pl. ./. Fi . J. Cas cu ancoră. Imagine din anii 1960; La Maiso11 o I' A m:re. !mag des atrni / 960s; 
Fig. 2 Portul nml!, oara p Bega la inceputul ee. XX: le port de nmi_foaro sur la ril·iere Bega tu� 

debw du XX�eme siecle. 
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2 

Pl. /1. Fig. 1. An ora de fier (sec. XVIII-XIX). 1 fB. /, nr. 29 9: l 'oncre en fer (l )(VI/l-eme - X/X
eme il!cles). Fi • 1. Ca: o CJJ ancoră. După o ilustrotâ editată de Toth Bela {Timlfoara) la Îl!Cepuru/ 

ee. XY: la Mauon o 1 'A11cre. Ion une carre poswle illusm!e publiee par Toth B la (Timişoara) au 
debut du XX-eme .decle. 
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1'1.. III. :fncora de fier de la .\fuzeul Banatului. /.IJB. /. nr. !989; l 'ancre en fer du .'.IILu;e du Banat 
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DECORAŢIA IN ARHITECTURA TIMIŞOREANĂ 
A INCEPUTULUI DE SECOL 20 

Dan Leopold Ciobotaru. Diana Mihoc Andrdsy 

Poziţia decoraţiei in raport cu obiectul artistic a reprezentat una din 
problemele de bază cu care ana 1 900 s-a confruntat încă de la apariţia sa. Noile sisteme 
constructive, noile materiale, noile sarcini si conceptii  ale oamenilor au reclunat 
schimbarea formelor existente (Wagner 1 902, p.42). Dacă in a doua jumătate a secolului 
1 9. funcţia se exprima in decoraţie, la inceputul secolului 20 funcţia se exprima in 
construcţie. In cadrul stilului 1 900 acest raport are o poziţie intermediară: decora�a 
devine simbol al funcţiei (Madsen 1 977, p. l 7). 

Principala tendinţă pe care bagajul omamental al stilului 1 900 o manifestA 
este de a real iza o contopire intre obiectul in sine �i decorul siu. Decorul devine o 
manifestare exterioară a obiectului propriu-zis, care i�i ascunde, astfel, infrastructura 
şi elementele de rezisten\i in spatele acestei m�ti, care il simbol�zează. 

Spre deosebire de omamentaţia statiei din aproape toate perioadele stilistice, 
in arta 1 900 ornamentatia apare, in egală măsură, atât in miscare cât si intr-o stare de ' . . 
echilibru, incercându-sc stăpânirea mi�i printr-o armonie bine echilibrată (Madsen 
1977. p.26 ). Şi totodată. decoraţia era produsă industrial �i nu pe cale de artizanat artistic. 

Deseori, formele elegante, cu motive florale, se îmbină cu structura de 
rezistenti (Monda 1 986. p.39). Tendin\3 preponderent decorativă accentuază valoarea 
ornamentată a liniei curbe, inspirată din motive florale in Franta si Belgia si de elemente 
geometrice in Austria şi Scotia. Produsele rezultate sunt aproai>e'intotdea�a asimetrice 
(lexicon 1 972, p.54). 

Mono-ul stilului devine expresia:Tornement pour l 'ornement"(Madsen 
1 977, p.59). Linia asimetrici ondulatorie care se termină printr-o mişcare de bici, 
fiind principala caracteristici de ordin omamental a stilului 1 900, capătă noi forme de 
exprimare prin folosirea la registre ornamentale vegetale sau de creaţie pur artificială. 
cărora le dă un dinamism care. probabil, nu are o origine europeană. Seva vegetală 
sau vrejul puternic sunt in special caracteristici exotice, existenţe ale unor vegetaţii 
tropicale, in timp ce in lumea europeană, dinamismul ornamental este un atribut al 
tipologiei animaliere şi umane figurative. 

Din punct de vedere arhitectural, entitatea decorativă este reprezentată de 
faţadă (Madsen 1 977, p. 1 1 8) insi părţile ei componente pot avea, la rindul lor. o viaţă 
proprie. Proporţiile suprafaţei, nuditatea şi caracterul ei, toate acestea vor fi puse in 
evidenţă printr-o omamentaţie elegantă, formal inchisi şi bine plasată (Madsen 1 977, 
p.25-26). Jocul volumelor si existenta numeroaselor rezalituri in suprafete le plane, ' ' . 
spargerile de ritm prin acoperişuri false de tablă, frontoanele pur decorative, dovedesc 
tocmai lupta artistului de la 1 900 cu un material tridimensional, dezvăluind intenţia 
sa de a desprinde dccorativul de plan şi de a căuta noi forme. Toate materialele de 

237 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



01111 Leopoltl Ciobot11n1, Dilm11 Miltoc: Andrtisy 

constructie participă la acest efort. ' in Timişoara, datorită posibilităţilor financiare mai reduse in comparaţie cu 
centrele imperiului, precum şi a unei libertăţi mai restrânse a arhitectului de a-şi impune 
creaţia in faţa dorinţei comanditarului, care manifesta o sobrietate provincială 
caracteristică mentalităţii bănăţene. elementele stilului 1 900 sunt mai puţin evidente 
in ceea ce priveşte distri buţia volumelor, o importanţA decisivă căpătând-o 
ornamentaţia. care imită modele din marile o.-a.şe europene. De asemenea, tendinţa 
principală a Timişoarei este de a imbina elemente provenind din cele două variante 
ale stilului: florală şi geometrică, de multe ori putându-sc întâlni in decoraţia unei 
clădiri registre alternative cu elemente specifice ambelor variante. Interioarele 
majoritAtii clădirilor construite in perioadă nu suferă schimbAri in raport cu structura 
folosită fa construcţiile anterioare, nota specifică fiind dată in principal de faţadă, 
holul de intrare, feronerie si mici elemente ornamentale interioare. 

Elementele decorative in arhitectura 1 900 diferi in funcţie de l ibertatea 
conferită de maleabilitatea materialului de constructie din care sunt confectionate. ' ' 
Ceramica este modelată şi glazurată, stucul cunoaşte o adevărată explozie de forme, 
insi probabil cel mai dinamic material este metalul, care prin structura sa, poate fi 
subordonat cu uşurin\ă ornamentaţiei liniare şi vegetale. 

Metalul introdus treptat in structura clădirilor spre stărşitul secolului 1 9, 
preia un rol esenţial in infrastructură in cadrul stilului 1 900. Uşor, rezistent, prelucrabil 
in elemente standardizate şi cu montare rapidă pe şantier, metalul ajunge să acopere 
spaţii tot mai mari cu minimum de material (Melicsoo 1 975, p.27). Folosirea acestui 
nou material de constructie, cu precădere la structurile de rezistenti, a dus la tendinta 
de a folosi unele metode 'de mascare a lui, metalul părând încă in�stetic şi nea vând 'o 
modalitate specifică de prezentare. 

Singura posibilitate stilistică a metal ului este înmulţirea liniilor ornamentale, 
vegetaţia exuberantA, chiar parazitară câteodată a feroneriei. Formele liniare subţiri, 
elegante, cu motive florale, erau îmbinate cu structura de rezistenţă. Maleabilitatea 
fierului şi uşurinţa de a-1 lucra permit artistului să-i dea orice formă (Vianu 1 983, p. 
1 63 ). El permite totul şi nu ordonează nimic, indeplinind acee�i funcţie ca şi piatra 
fâră a arăta însă că o indeplin�te (Mooda 1 986, p.63). 

Feroneria este plasată pe faţadă - la balcoane metalice, pe portaluri. clanţe, 
grilajc ale ferestrelor, marchize sau în casa scărilor - la balustrade, la verande sau in 
componenţa garduri lor şi a felinarelor1 • 

1 Prezenţaferoneriei de stil 1 900 la majoritatea clădirilor de perioadă din Timişoara, 
precum şi marea varietate stilistică a motivelor ornamentale necesită un studiu aparte, 
amănunţit. Ne vom limita, prin urmare, doar la semnalarea citorva exemple deosebite, 
credem noi: 
· poarta de intrare de pe str. Caraiman nr. 2 realizată din fier forjat având bara de metal 
in secţiune dreptunghiulară, creând imaginea in plan orizontal cu foarte puţine motive 
modelate in structura metalului; 
· veranda de pe str. Memorandului nr. 68, fier forjat, motiv: floarea-soarelui; 
· capela fam Ohrenstein - cimitirul evreiesc, poarta de intrare cu motive de frunze de 
castan; 
· obelisc dr. Ludwig Bitter von Berlud - cimitirul catolic de pe Calea Lipovei, feroneria: 
gard, felinare, suporturi de flori, motive: floarea-soarelui, iederă, crini. 
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Combinarea fierului cu sticla dădea posibilitatea unei luminAri masive a 
spa�ilor interioare, cu rezultate arhitecturale surprinzătoare (Melicson 1 975, p.28). 
Arta 1 900 este primul stil care a reuşit să imbine sticla şi metalul pentru a forma 0 
expresie arhitectonicl şi stilistică (Madsen 1 977, p. l 49- 1 50). Rezultatele acestei 
îmbinări s-au concretizat in apan"tia luminatoarelor, la inceput in clădirile cu functiune . ' 
publică, apoi. ocazional. in casele de raport sau in clădirile particular-el . Mai mult, 
clasicele vitralii incep să aibă desene specifice stilului, fiind folosite in principal la 
decorarea fatadelor, dar şi la interioare1 • 

Pllcu,ele de ceramici au o largă răspândire in perioadă (Lexicon 1 972, p. 
55; Melicson 1 975, p.62) fiind folosite la trasarea unor contururi la ancadramentele 
ferestrelor sau in registre variate ca formă pe faţadă� . Ceramica poate fi modelatl, in 
acest caz relieful combinându-se cu culori intense, dând naştere unor compozitii foarte 
plastice, cum este cazul omamentatiei Palatului Steiner Miska (fosta Bancă de Scont). 

Altă modalitate de a decora părti din fatadă este palaota, combinatie de ' ' . 
lemn şi tencuială. Paianta apare, de obicei, la mansarde1 , având o origine de inspiratie 
folclorică. 

� Lullfinatoare: 
- Palatul Poştei; 
- Palatul Steiner Miksa - partea rezervată fostei Bănci de Scont, zona ghişeelor; 
- casă de raport str. T. Vladimirescu colţ cu Braşov. 

1 VItralii: 
- str. Caraiman nr. S; peisaj pe malul unui râu deasupra portalului de acces in clAdire; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3; 
- str. T. Vladimirescu colţ cu 1 6  Decembrie 1 989; 
- vitralii le Seminarului Teologic din Timişoara. executate de R6th Miksa, dupA planurile 
lui Nagy Sândor, aflate in prezent la Episcopia Catolică - vezi Pintilie, Ileana, Seminarul 
teologic romano-catolic - un monument timişorean in stil Secession, in AnB, Artă, S. N., 
voi.  III ,  1 998, p.63-88. 

� Plicuţe de ceramică: 
- str. Galaţi nr. 2; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr. 1 ;  
- bul Dragalina nr. 29; 
- str. Preyer colţ cu Iuliu Maniu nr. 2; 
- str. Ştefan cel Mare nr. 1 6; 
- Palatul Steiner Miksa, fosta Bancă de Scont, str. Alecsandri colţ cu Gh. Lazlr; 
- bul Dragalina nr. 7; 
- bul Iuliu Maniu nr. 47; 
- Stefanie Palais. piaţa Romanilor; 
- farmacia din pia\3 Unirii. 

' Paianti: 
- str. Bethoven nr.5;  
- str. Ungureanu nr. 1 5. 
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Coloanele" şi pllaftrif din piatră, beton sau zidărie, de tradiţie istoricistA. 
au la rindul lor o largi rAspindire. fiind folosite la spargerea ritmicităţi i faţadelor, 
pierzându-şi însă caracterul de structuri de rezistenţă şi având doar o funcVe decorativA. 

Tot ca o tehnici de decorare amintim şi pictura omameutali1 , păstratl ia 
cazuri mai rare datoritA fragi lităţii sale, având în general rolul de a umple spaţiile largi 
ale pereţilor şi tavanelor. 

Dintre tehnicile ornamentale care fac parte din modalităţile tradiţionale de 
construcţie menţionltm: tencuiala care imită piatra monolit şi cărămida aparent!. 

Tencuiala care imiti piatra monolit are o răspândire largi in Timişoara, 
fiind folosită in special la registre orizontale la nivelul panerului şi, uneori, la 
ancadramentele ferestrelor, având rolul de a diferenţia panerul de etaje şi de a crea 
senzatia de masivitate"' . O altă cauzl a sublinierii parterului prin aceste elemente se • 

leagă şi de tradiţia locală, prin faptul el imobilele secolelor 1 8  şi 1 9  au partere cu 
ziduri foarte groase, construite pentru a rezista bombardamentelor. 

Cirimlda aparentl este folosită în aceleaşi scopuri decorative, insi cu o 
frecvenţă mai redusi, aceasta neputind sl atingi eleganţa altor materiale folosite pe 
scară largl10 • 

6 Colo11n�: 
- Stefanie Palais, piaţa Romanilor, 
- str. 3 August 1 9 19  nr.3; 
- Complexul Piarist: 
- str. Gheorghe Lazăr nr.S. 
- str. Dacilor nr. 1 0. 

T Pi/tqtri: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.S: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3: 
- Palatul Neptun. 

1 Picturi orn11111�nttdi: 
- piaţa Plevnei nr.7: picturA in holul de intrare - buchete de trandafiri in suporturi de 
tradiţie istoricistă; 
- str. Caraiman nr.4: picturi in holul de intrare - ghirlande de flori. 

9 T�IICIIitl/i Cllr� i111iti pilllrll 1110110/it: 
- str. Galaţi nr.2: 
- str. T. Vladimirescu nr.6; 
- str. Brediceanu nr.2 colţ cu Ungureanu; 
- str. Dacilor nr.2; 
- bul. Oragalina nr.7; 
- str. Lucian Blaga nr.3;  
- piaţa Plevnei colţ cu str. Caraiman nr.S. 

1° Cir11midi 11p11r�nti: 
- Abatorul, bul. Eroilor: 
- Căminul vechi al Institutului de Medicină, piaţa Eftimie Murgu. 
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Materialul de construcţie cu cea mai mare răspândire in spectrul omamental 
este stucul, material preparat dintr-un amestec de var stins vechi, praf de marmură şi 
praf de cretă. Avantajul deosebit oferit de acest material n reprezintă posibilitatea 
tumării lui cu uşurinţă in tipare, produsul rezultat fiind uşor, extrem de plastic şi cu o 
excelentă capacitate de aderare la construcţii .  Acesta este materialul care permite 
crearea unei bogăţii ornamentale exorbitante pe faţade intr-UD timp scurt, de către o 
echipă mică şi cu preţuri scăzute. Suprafaţa pe care aceste omamente sunt fixate nu 
mai trebuie să suporte greutăţi mari, iar tiparele pot fi folosite in mod repetat. 

Motivele ornamentale realizate din stuc, datorită varietitfi lor stilistice. se 
impart in mai multe categorii in funcţie de tehnica folosită şi de originea motivului. 
Datorită frecvenţei cu care ornamente le de stuc apar in Timişoara. considerAm potrivită 
o abordare mai detailată a lor. 

O primă categorie o reprezintă omamentele fitomorfe, care sunt cele mai 
frecvente apariţii in cadrul registrului decorativ. 

Omamentele florale au o origine variată. Floarea soarelal11 este moştenită 
de la mişcarea estetică şi, neavând caracteristici exotice şi posedind o elegimli rigidă, 
\'a fi treptat abandonată (Madsen 1 977, p.42). Crinul12 are origine istoricist�, in arta 
1 900 având mai puţin valoarea de simbol al purităţii, predominând forţa sa estetică 
( Madsen 1 977, p.42). Alte flori prezente in forme stilizate sunt laleaua11 fi pnlealal14 • 

Aranjamente de flori şi reprezentări stilizate apar sub forma unor Jerbeu , 

1 1  Floarea-sollrelui: 
- str. T. Vladimirescu nr.6; 
- str. Caraiman nr.4; 
- str. Caraiman nr.2; 
- piaţa Traian nr.2; 
- piaţa Plevnei nr. 7. 

1 2  Crinul: 
- str. 3 August 19 19  nr. 9; 
- str. 1 .  Ghica nr. l ;  
- str. T. Vladimirescu nr. l 2  colt cu 1 6  Decembrie 1 989; 
- piata Plevnei nr. 7; 

' 

- complexul Piarist. 
IJ La/t!IIUII: 

- str. 3 August 1 9 1 9  nr. 9; 
- str. T. Vladimirescu nr.6 (in formă stilizată); 
- farmacia din piata Unirii (in formă stilizată). 

1• Gurii-leului: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9. 

u Jerbe: 
- bul 1 6  Decembrie 1989 nr. l l ; 
- str. Preycr colţ cu bul. 1. Maniu; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.S; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9; 
- Palatul Neptun; 

· - piata Romanilor nr.2. 
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Ooroane16 , gbirlande11 • bucbeteu ,  cupe cu flori19 precum şi a altor motive floraJe-"0 .  
Într-o altă grupă de ornamente fitomorfe putem întâlni: vrejurl2 1 , lujeri, 

frunze, mugurF� , toate preferate datorită tendiolei lujerului de a eclipsa floarea, 
caracteristică artei 1 900. 

in stărşit, tot aici apar şi : frunzele de castauf1 , pomul vietfi�� , şi cornul 
abundentei �� încărcat cu fructe şi flori. 

Cu siguran\1 insl, cele mai spectaculoase ornamente fitomorfe. prezentând 
un înalt grad de stilizare sunt Unille tenninate in lovituri de blcf6 (coup de fouet), 
specifice artei 1 900, avind o origine vegetalA, fiind născute ca o reactie fată de influenta ' ' . 

1 6  Flol'tHIIIe: 
- str. T. Vladimirescu nr. l 2  colt cu 1 6  Decembrie 1 989. 1 1  Glairlau de flori: 

' 

- bul l. Maniu nr.47; 
- piata Plevnei colt cu str. Caraiman nr. S .  

1 1  Buclaeu tk flori: 
- str. Preyer colt cu bul. 1. Maniu. 

•• Cupe cu flori: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9; 
- str. Brediceanu nr. 2. 

lO Alte motive Oorale: 
- str. Engels nr.7; 
- str. Alecsandri colt cu Gh. Lazăr; 
- bul. Dragalina nr. i 9; 
- bul. Dragalina nr. 7. 

� 1 Jlrejuri: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3 ;  
- bul. Tineretii nr. IO. 22 Lujeri, frunze, muguri: 
- str. Ungureanu nr. I S ;  
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9. 

23 Frunze de ctJStlln: 
- str. Ungureanu nr. l S; 
- str. T. Vladimirescu nr. l l .  

24 Pomul vieţii: 
- str. Caraiman nr.9; 
- str. T. Vladimirescu nr. l 2  colt cu bul . l 6  Decembrie 1 989. 

H Cornul llbunden(ei: 
' 

- str. N. Titulescu nr. l S .  26 Linii termin111e in coup de foun: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.S (stilizate); 
- str. Caraiman nr.4; 
- piaţa Plevnei nr.7; 
- bul 1 6  Decembrie 1989 nr.7; 
- str. T. Vladimirescu nr.6; 
- str. Caraiman nr.2 
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demoralizatoare a simplei copieri a naturii (Madsen 1 977, p.60). 
O largi răspândire au cunoscut şi modvele ornamentale zoomorfe. cu o mare 

putere simbolistică şi mitologică. Registrul omamental animaliercunoaşte o mare varietate 
stilisticA putându-se intâlni: bufniteZ', delfiall', veveriţe"". c:ilnP', �tel1, lei1�. OuturiH, 
coc:orf". porumbei.3' Dintre acestea, cea mai mare răspândire o are reprezentarea stilizată 
( sau nu) a piunului36 sau doar a cozii sale, care prin penajul siu reprezenta măreţia 
vanită\ii. cu o generozitate de culori şi strilucire creată parcfl anume penttu arta 1 900. 

Tot in cadrul motivelor zoomorfe întâlnite in Timişoara apar aalmalele 
acvatice grot�ti17 şi ghearelel1• 

:' Buftrife: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3 (stilizate); 
- Complexul Piarist (stilizate); 
- str. 1. Neculce nr. l ;  
- piata Plevnei nr.7; 
- str. 

'caraiman nr.4. 
:a Delji11i: 

- str. N. Titulescu nr. l 5: 
- str. Caraiman nr.4; 
- piaţa Plevnei nr. 7; 
- Turbine. 

N Vneriţe: 
- piata Plevnei nr. 7. 
lO ciini: 

- str. Caraiman nr. 4; 
- str. I.Neculce nr. l .  

H BroGfle: 
- Palatul Neptun. 

Jl Lei: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr. 9: mrtşti de lei. 

)) Flutllri: 
- str. T.VIadimirescu nr. l2  colt cu 1 6  Decembrie 1 989 (stilizaţi). 

:w Cocori: 
- str. Caraiman nr.2. 

u Porumbei: 
- str. Caraiman nr. 4; 
- Piata Plevnei nr. 7. 

l6'Păuni: 
- str. T. Vladimirescu nr. 6: coadă de pflun stilizată; 
- str. Caraiman nr. 4; 
- str. 16 Decembrie 1 989 nr.6: coadă de pflun stilizată; 
- piata Plevnei nr.7; 
- str. 'Braşov nr.6: coadA de pflun stilizată; 
- piata Traian nr.2: coadA de păun. 

l1' A11imale acvatlce groteşd: 
- Turbine. 

11 Gheare: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9: mâni cu gheare. 
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O incercare de trecere in revistă a motivelor ornamentale trebuie să 
amintească şi omamentele antropomorfe, cu un rol important in ierarhia faţadei: 
mascaro�e-'' . figuri grott1d.&0 şi figuri terminate in ornamente vegetale� 1 • 

Incheiem, mcnţionând şi alte ornamente întâlnite pe faţadele clădirilor stil 
1 900 din Timişoara, şi anume cele geometrice�2 inimioare�l, modve de draperie44, 
funde�5• blazoane�6, monograme4', prorl de baral�K. stupi�Q. entrelac celtic5°. 

)9 Mascaroane: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr. 9: figuri de femei şi Diana Melifica: 
- piaţa Traian nr.2; 
- str. N. Titulescu nr. 1 S;  
- str. Engels nr.7;  
- bul. Dragalina nr. 1 9; 
- str. 1. Ghica nr. l ;  
- bul 1 6  Decembrie 1 989 nr.6; 
- str. Gh. Doja nr.S; 
- str. Gh. Lazăr nr.S colţ cu Mi.răşti 

� Figuri groteşti: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3:  m�ti groteşti; 
- Palatul Neptun: satiri; 
- spl. T. Vladimirescu nr. l 2 : mască grotescă înconjurată de rădăcini. 

�� Figuri terminale in ornamente vegetale: 
- Stefanie Palais; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.3.  

• !  Ornamente geometrice: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9: sfere; 
- Stefanie Palais: masei geometrică la consola balconului; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr. l ;  
- bul. Tineretii nr. l O; 
- Căminul vechi al UniversitAtii de Medicină si Farmacie: romburi. 

•J /nimi011re: 
- str. Beethoven nr.S; 

' . 

- Palatul Steiner Miksa, fosta Bancă de Scont; 
- bul. 1 6  Decembrie 1 989 nr.6; 
- str. Brediceanu nr.2; 
- Farmacia din piata Unirii .  

"" Motive de draperie: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr. 9; 
- piaţa Traian nr.2; 
- bul. Tinereţii nr. l O; 
- Casinoul din losefin. 

•s Funde: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9. 
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Un caracter special il au reliefurile de femeis1 in atitudini graţioase, imitând 
stilul vignetelor 1 900, precum şi statuetele!'2 cu o func�e pur decorativă. confecţionate 
din stuc sau metal, plasate in zonele centrale ale fatadelor sau in hol urile de intrare . 

. 

Varietatea mare a materialelor şi formelor ornamentale a pierdut, in timp, o 
bună parte din prospeţimea şi fine{ea artistică, datorită degradlrii, proastei intretineri, 
precum şi a zugrăvirii acestora in culori nepotrivite. Cazurile de case stil 1 900 renovate 
şi zugrăvite in culori apropiate de cele originale demonstreazi el impactul lor ini�ial 
asupra ochilor privitorului nu s-a pierdut şi că gratia şi farmecul acestor construcţii 
pot fi reinnoite. 

"' Bla:.oane: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9: 
- str. Engels nr. 7; 
- str. Caraiman or.4; 
- str. T. Vladimirescu nr. l 2; 
- str. L.Blaga or.3. 

� 7  Monogra111e: 
- bul. Dragalina nr. l 9; 
- Palatul Neptun. 

"' Prowi u iHud: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.9 . 

.. Stilpi: 
- Palatul Steiner Miksa, fosta Banci de Scont; 
- str. Brediceanu or.2. 

� Entnlac ce/tic: 
- str. Brediceanu or.2. 

" Reliefllri u fe•el: 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.S: femei dansind; 
- str. Brediceanu nr.2; 
- str. Dacilor nr. l O; 
- str. Ceahlău nr.9: metope pe faţadă - siluete de femei dansând; 
- str. draiman nr.S: in holul de intrare - friză de tinere semi-nude care danseazi; 2 medalioane 
pe faţadă - reprezentând două tinere fete: una cântând la vioară. cealaltA pictând. 

�2 Scu/pt11ri decorlllive: 
- str. Engels nr. 7: in holul de intrare - nisA in care este plasatA o lebădA; pe fa�dă -
statuia unei tinere; 
- str. 3 August 1 9 1 9  nr.S: busturi de femei; 
- Parcul Poporului: vulturi; 
- Stefanie Palais: urşi şi gorile; cavaler in armură; 
- piaţa Traian nr.2: Mercur, globul pămăntesc; 
- palatele Lloyd şi Loffier. 
O prezentare a decorului sculptural al fatade lor clădirilor de perioadă din Timişoara apare 
in: Oprescu, Marcela, Decorul sculptural al fatadelor, intre artl si influenta comenzii 
sociale (secolul al XIX-lea şi prima jumătate a �olului XX) in AnB, S. N., �ol.ll, 1 997, 
1 997, p. l 43- 1 57. 
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După 1900, trecerea de la curentul floral la cel geometric pleacă de la folosirea 
decoratiei ca ansamblu secundar al structurii. Rezultatul este o imagine sobri in � 
omam�ntul poate fi definit ca un constituent al functionalului, folosit cu cumpătare. 
Din punct de vedere functional. esenţială este modificarea interesului de la 
subordonarea obiectului fa\1 de decor intr-o subordonare a obiectului faţA de funcţie, 
in care decorul devine parte a infrastructurii şi este redus la minim. Prin aceste 
caracteristici, stilul geometric al artei 1 900 sfărşe�te, după primul război mondial, 
prin a ceda locul artei cubiste. 
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THE ORNAMENTATION OF THE TIMIŞOARA ARCHITECTURE 
AT THE BEGINNING OF THE XX™ CENTURY 

Summary 

The main tendency of the 1 900 style in architecture is the intertwining of 
tbe object with its ornamentation, ali in favor of the function of the building. 

The register of omamental types widens, and the infrastructure is hidden by 
this symbolic mask. The An Nouveau sty1e is by no means static, its omamentation 
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underlining the idea of balance and movcment. 
The features of this stylc in Timisoara cxhibit somc panicularities, due to 

the local taste for austerity. A certaiD prov�cc mental ity restrains the architect from 
drawing avant-garde f�. 

The materials used for thc omamentation (metal, glass, tiles. half-timber, 
bricks) are presentcd in tbc papcr witb the main locations in town. 

A wide range of vegetal omaments (lily, sun-flower, tulip, snapdragon) with 
the main location oftbeir variants are also introduced. 

An other group of omamental features are the animal ones, which ha ve a 
wide variety (owl, dolphin, squirrel, dog, frog, lion, bunerfly, crane, pigeon and 
peacock). 

The anthropomorphic omamenlS, consisting of women faces and busts, 
grotesque masks and silhouenes are also introduced and analysed. 

Fig. J. Vitraliu. str. Caroiman nr. 5 

Fi8. 2 PU:oua ornammlillă. piaţll Pln'llt!i 11r. 7 

247 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



2 
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PL 1. fot /. d toliu - bufniţă. pia{a PUn.." i nr 4. foto 2 cap d leu. rr 3 ugust /919. nr 9; 
fot J. d taliu - broască 1 , arpe, Palarul t epflln. foto 4. d ta/iu - porumbel. tr Camiman nr. 4 
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2 

PL ll foto 1. det /iu -pă1n. pi ţo Ple1'11 i nr. ; foto 2 dewliu - gir oră, tr. 3 ug t /919. nr: 9; 
foto 3. m coron. tr: 3 Au 1 1919, nr: 3: foto 4. figură grot ască. tr 3 Au ust 1919, 11r. 3 
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Pl. Il/. fato 1. ma caron. tr. T. ladimirescu 11r. 12: fato 2. provă barcă. str. 3 August 1919 nr. 9: 
foto 3. dansotoare. str. 3 August 1919 nr. J; foto 4. reliif'uri defem i. tr. Dacilor nr. 10 
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AUTOBIOGRAFIA UNUI SCULPTOR BĂNĂŢEAN 
IULIU BOSIOC ( 1875-1959) 

Cannen Albert 

Obiectivul Institutului Social Banat-Crişana de a cun�te realitatea rurală 
bănliteană s-a concretizat in primul rănd in campani ile monografice întreprinse la : 
Bclinţ ( 1 934), Sârbov� ( 1935), Pojejena ( 1 936), Ohaba-Bistra ( 1 937), Almăj ( 1 939) 
şi Naidă.ş ( 1 942). Aceasta din unn1 i-a prilejuit lui Cornel Grofşorean - cel ce a organizat 
şi condus campania - intilnirea cu una din cele mai interesante personali ti� ale culturii 
populare blnătene, Iuliu Bosioc. Intilnirea celor doi nu a fost intâmplătoare , 
monografiştii blnăţeni işi fixaserl ca obiectiv opera�onal: cercetări ,,asuprafolcloro/ui 
m•dca/, literal şi a etnograficulut'1 • Rapoartele care au finalizat cercetarea şi care se 
regăsesc in Monografia comunei Naidlf , au situat la loc de frunte inter�sul pentru 
domeniul culturii populare materiale fi spiritualel . Momentul intâlnirii între C. 
Grofşorean şi Iuliu Bosioc s-a consumat in 1942, cind cel din urml realiza sculptura 
din lemn a bisericii din Naidis. Impresionat de mliestria lui si a fratelui său Iosif, 
C .Grofşorean i-a cerut lui Iuliu

' 
Bosioc infonnapi pentru a afla :..te amănunţite cum 

am ajuns noi şi am imbră�at aceastii meserie şi artă a sculptu�i şi cum a fost 
i'nceputul, de unde sântem şi cine ne a fost părinţii nOflri. şi cu ce să ocupau d�i;"• .  
Cel ce semnează scrisoarea-biografiei este Iuliu Bosioc fi reprezinti un caz unic in 
istoria culturii bănătene, de a face parte dintr-o familie de arti'ti populari, originari 
din Berlişte, a cirei meş�ug s-a perpetuat pe parcursul mai multor generapi, incepind 
cu Nistor Bosioc ( 1 850- 192 1  ), fii sli losif( 1 867-195 1 )  şi Iuliu ( 1 875-1959), continuind 
cu nepotul Gheorghe şi strănepotul Nistor junior ( 1 907- 1988t . 

DupA cum afllm din fi�ele de teren intocmite de C. Grofşorean in timpul 
camparu'ei, Nistor Bosioc, cel ce a initiat o adevArati scoali familiali de artisti, ,,Q �:-, ' ' ' J� 
un băilll foarte sărac, care ca june deja a manifestat interes penJru /emn.ărit, fapt ce 
a determinat pe tâmplarul Sfetescu Ion din Berliste ca să mărite fata Sll dupii acest 
băiat de 18 ani defifamilia Sfetescu era bogată. insă Sfetescu, om cu minte, a văzut 
i'nclinarea băiatului pentro meseria lemneritului, ceea ce s-a şi adeveril căci lâniirul 

1 Biblioteca JudeteanA Timis, Fond "I.S.B.C. ", mss. V, voi. 95, f. l 92, nr.S/ 1944, AdresA 
I.S.B. C.-Ministerul Propagandei. 

2 Monografia din pAcate este nerecuperată, se cunoaşte doar cuprinsul acesteia. 
1 Folclor literar-Gh. Atanasiu, Folclor muzical-N.Ursu şi Etnografie-E.Secoşan. 
4 Istoria familiei Bosioc Sculptori din comuna Berli.ştejud. Caraş, manuscris aflat in 

colecţie particulară pe care o redAm in anexă 
' Gh.Bosioc, Nistor Bosioc şi urmaţii săi: Iosif. Iuliu. Gheorghe şi Nistor Junior, in 

Tradiţia, III(V), nr. 6(9), apr. " 1 997, p.9. 
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fu introdus in meseria tâmp/ăritului incât după câţiva ani era mai tare in meserie ca 
socrul său"" . Nistor si descendentii săi au efectuat sculpturi in lemn pentru persoane 
particulare dar mai aies pentru nu

' 
mai pu\in de 65 de biserici, din care 1 3  in BanatU] 

iugoslav la: Alibunar, Deliblata, Maramorac. Panciova. U lm�. Râti�r. SânMibai. 
Toracul Mic, V�\. Nicolinţ, Satu-Nou, Cuvin şi Voi,·odinţ. In Banatul românesc. 
cu deosebire la biserica români de la lam ( 1 905 ), Vrăniuţ ( 1 9 1 6  ). l l idia ( 1 9 1 7), 
Milcoveni ( 19 1 8), Nidlac-Arad ( 1 920f . 

Figura lui Iuliu Bosioc se distinge cu claritate, ca fiind cel ce s-a evidenţiat 
mai mult decât oricare altul in ana sculpturii in lemn. Afirmându-se inel din tinerete ' 
când a participat la o expoziţie internationali la V�et in 1902, sculpturile sale obţiniod 
premiul 1 �i medalia de aur, lucrările sale au captat atenţia publicului şi cel mai 
important, al ministrului maghiar Ludovic Lang' . Acesta i-a asigurat, prin intermediul 
comitelui Fialka din Lugoj, o bursă de studiu la Arad, completând astfel talentul de 
excepţie cu studii de specialitate, dovedindu-se un elev strălucit, absolvind Şcoala 
industrială de 6 ani din Arad intr-un singur an9 • Din 1 92 1  a fost transferat la Şcoala de 
Ane si Meserii din Craiova iar un an mai târziu la cea din Bucuresti 10 • ' . 

La vârsta pensionArii s-a retras in satul natal, Berlişte, unde remarci 
C.Grofşorean "nu li se dă_nici cea mai mică atenţie nici din partea intelectualilor nici 
din partea săteni/ar"' '  , ceea ce caracterizează nivelul cultural al poporului nostru, 
opinează acelaşi Grofşorean. 

Biserica din Naidăş (Ca�). acolo unde 1-a remarcat C.Grofşorean, are 
iconostasul realizat de Iuliu Bosioc, fiind si ultima mare lucrare, vârsta (avea 67 de 
ani) impiedicându-1 să se mai angajeze 1� opere de proportii. A mai realizat doar 
pentru biserica din Berlişte, satul natal un candelabru in faţa altarului şi o candell in 
stil neobizantin 1� .  Participarea, de-a lungul vietii sale, la expozitii nationale si ' ' ., ' 
internationale, I-au consacrat in sfera anei populare, lucririle sale obţinând premii 
prestigioase: medalia de argint la Budapesta, de aur la Bucureşti, premiul l la Barcelona 
pentru .,Scaunul de domnie a lui Petru Rares"13 etc. 

in a doua jumătate a veacului al XIX-lea, tot mai accelerat în ultimele decenii, 
continuându-se o buni perioadă in veacul următor, se produce, cu deosebire la nivelul 
satului bănăţean dar cu extensii intr-o urbanitate incipientă, .. nehotărâti" proprie micilor 
orase industriale sau industrializate, dar continând inel in ele vechiul sat, a�ezarea ' ' . 
românească preexistenti, o mutaţie a gustului popular determinată de contactul tradiţiei 
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6 Muzeul Banatului Montan ("m continuare M.B.M.), Fond ,.C.Grofşorean", Fişe N�. 
1 Gh . Bosioc, op.cil. 
1 • • •  Un sculptor ţăr<In, in Familia, nr. 35/ 1 902 şi 49/ 1 902.  
9.Gh.Luca, Sculptor-Iosif/uliu Bosioc, in Răzoare, nr.5( 1 4), mai 1 996, p. I O. 
1 0  Ibidem. 
1 1  M.B.M. Fond ,.C.Grofşorean", Fişe Naid�. 
1� Gh.Luca, op cit. 

I J  Ibidem. 
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cu innoirile aduse de �oală, lectură, călătorie, urbanizare şi industrializare. Apare un 
anumit tip de .. anist" (ghilimelele pot fi contestate) care nu mai este unul .. popular'' in 

toată puterea cuvântului deşi dispune încă de coordonatele fixate de tradiţie pentru că 

se .. indatorcază" deopotrivă acelor innoiri menţionate deja. Învaţă meşteşugul acasă. 
in sat, cunosc gustul popular dar in curând. intr-un fel sau altul, se vor lăsa atraşi in 
··şcoli'', in atei icre oră.şeneşti, care ii vor influenţa la rândul lor. Lucrează pe comandă. 
se supun gustului celui care comandA, dar la rândul lor vor incerca si determine 
schimbări. Se consideră exponentii unei ane implicată �i in sens politic, sunt convinşi 
că ceea ce fac, succesele lor personale, devin validiri ale talentului si energiei nationale. 
De aici �i reluarea - in ana decorativă mai ales - a unor modele m�dievale cons'iderate 
a exprima autenticul românesc. Nu pot fi incluşi "marii ane" dar nici nu pot fi excluşi 
istoriei anei bănăţene, istoriei gustului local intr-o anumiti perioadA şi in mod cen 
ceea ce a rămas de la ei trebuie inclus patrimoniului cultural, dar pe criterii care nu tin 
numai de estetic ci şi de istorie pur şi simplu. Au lAsat destule urme mai ales in bisericile 
Banatului: iconostase, strane �i tronuri arhier�ti, candelabre şi rame, etc., a căror 
inventariere este una din urgentele contemporane. Viata lor oferi interesante subiecte 
de studiu unei istorii care încearcă si treacă în profunzimi. spre lumea adâncă a satelor, 
textele rămase de la astfel de oameni, citite in codul acestei noi istorii, se constituie in 
piese de bază pentru cei interesa� de sensibiliti�. de imaginar, în general de mentalităţi. 
Acesta este motivul penttu care vom reproduce integral scrisoarea-autobiografie rimasă 
de la Iuliu Bosic din Berlişte. 

ANEXA 

Istoricul familiei Bosioc Sculptori din Comuna Berl�te jud. Caraf 

Ocupându-se D(om)nul Dr. Advocat Grofşorean din Timişoara cu 
Monografia comunei Naidăş unde lucram eu cufrate/e, /conostasul Sf(in)tei biserici 
de acolo, cercetându-ne aproape zilnic s-au bucurat mult de noi şi ne-a cerut date 
amănunţite cum am ajuns noi şi am imbrăţifat această meserie şi artă a sculpturii şi 
cum a fost inceputul, de unde suntem şi cine ne-a(u) fost părinţi noştri, şi cu ce se 
ocupau dânşii. 

Văzând iubirea şi interesul acestui Domn Dr. şi aprecierea muncii noastre 
m(i)-am luat timpul şi a descria totul.formarea şi gmJtăţile intâmpinate prin care am 
trecut noi şi cu deosebire tatăl nostru carele a făcut primul pas spre această deosebită 
meserie. Noi şi părinţii noştri suntem din comuna Berlişte jud. Caraş. rom(âni) 
ort(odoqi). Bunicul nostru a fost ţăran, nu ştia nici carte, un om bine sănătos, a trăit 
96 de ani. Tatăl nostru din contră, era un om slab de construcţie, ager simţitor şi cu 
răbdare de nedescris, s-a pomenit /a bunicul nostru intr-o sărăcie şi lipsă ce numai 
dâff!ii vor fi ştiut, ţărani fără vite şi avea numai 4 iugăre de pământ cu o datorie de 
800 jlorini, pe ace/ timp era mult. Şi cum era sărăcie, trebuia să mai facă ceva ca să 
poată trăi, a inceput a merge cu sapa la lucru pe la nemţi in Biserica Albd ca să 
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c�tige vreun ban. Cum era mai slăbuţi n-a putut suporta această muncă grm si 
obositoare, s-a gândit să înceapă altceva, �i intotdeauna ii era gândul /a tâmplărie ,ti 
sculptură. Şi-a c.umpărat o scândură de nuc �i �i-a făcut singur o tejghea care să� 
păstrează până astăzi. A inceput a lucra la tâmplărie, un scaun, o masă, o Ufă, care le 
executa foarte bine şi simetric. Din int.âmp/are pe atunci a fost ,;, comună un t.âmp/IZI' 
foarte bun, ungur(ul) Miscu. pe care tatăl nostru /-a cercetat /a atelier de multe ori si
/ ruga ca să-i dee unele 'informaţiuni la ce nu se pricepea. După ce acesta ea vc&u, 
lucrările, ea zis ca să lucre(ze) neintrerupt /a meserie căci pe semnele lucrărilor va 
ieşi un om mare din dânsu/, il incurajă, �i �ia a lucrat ani de-a rândul. Pe urmă, 
văzând dansul porţi şi paturi cu sculptură prin Biserica Albă, dar la sculptură il 
trebuie alte scule, şi de acelea n(u) avea cunoştinţe ce fel de diilţi ear trebui, şi a bătuz 
mult capul ce e tk făcut. Pe vremea aceea nu erau foarfeci de tăiat la vie, şi in 
Biserica Albă a fost un fierar tânăr tol de etall!ll tatălui nostru şi trăia bine cu lală1 
nostru, ii lucrase câteva cosoară tk tăiat /a vie lucrate frumos şi tăietoare. Tata îl 
inlreabă ca oare n-ar putea seifacă unele diilţi cum ear da dâ11su/ model. Fierarul ca 
răspuns că c/Q, dor sei aducă model de ceea ce vrea. Ea făcut modele de lemn gândindu
sd cum ar avea nevo(i)e de iele, i le-a făcut emct după model, dar numai din ciocan 
dDnsulfiind om sărac şi începător n(u) avea po/izor sau pe aceea vreme poate nici nu 
erau polizoare. Acum e bine, careva diilţi are, dar cu ce le ascute n(u) are pietri de 
ascuţit, altă greutate. A umblat pe calea ferată, a astrâns câteva pietri ce le proba cu 
un oţel, şi care prindeau un oţel le fasona pe la toci le. chinuia de numai dânsul o fi 
ştiut de necaz şi chinuri. Cu chiu cu vai a 1nceput a lucra sculptură, ea reUfil, a trăit 
bine cu un tâmplar Vagner din Biserica Albă şi au văzut la dânsul au.fracţie aduse de 
pe la Viena, Budapesta. Tata vezindu-le zice, astea a.ţ putea să ţi le fac şi eu. Bine 
Nistore, fa-m(i) două de probă ca să te văd, şi eu i le-a(m) făcut şi de aci n�r mai 
comandat. Ea făcut tata cât şi ce ea trebuit. Pe urmă inţelege şi un pictor Putnic şi 
acesta are nevo(i)e de lucrări bisericeşti, ea făcut desemnul de ceea ce dorea şi tata 
le ecsecuta din lemn, pe urmă 1-a chemat la biserici ca să-ş(i) ea singur lucrările 
infundându-să la lucrări mai mari . .Are nevo(i)e de felurite diilţi şi dându-să de vorbă 
cu templarul Vagner. acesta ii zice, ai făcut rău Nistore că nu m(i)-ai spus demult că 
tu nu ai dălţi. Îi aduce un catalog tk la Viena ca să-ş(i) aleagă ce şi aiJe vrea, diilţi şi 
pietri de ascuţit şi după ce le-a primit D(umne)zeu ii ştia bucuria. (/)nainte de asta 
făcusem inventarul /a Biserica noastră din Berlişte, şi la co/andarea lucrărilor vine 
de la Caransebeş un Inginer Gh. Stan la recepţie, şi vine acasă la noi ca să convingă 
de toate şi când vede dălţile tk ciocan cu care făcusem lucrarea s-a crucit, cu ce am 
lucrat acest iconostas frumos. Ne trimite şi dansul un catalog ca să ne putem coma111'1D 
sculele necesare, să bucura mult bălrânul. Intr-o zi ne chiamă pe amândoi fraţi şi ne 
vorbeşte. loşca şi tu Iuliu, după toate grn�tăţile de pânti aici D(umne)zeu ne-a ajutat, 
lăsa-ţi toate la o parte şi vă ţineţi numai de sculptură. Aşia am i'nceput a lucra mai 
departe lucrări mari. Intr-o zi o epistolă de la B(alta)-Aibă, de la Judele Regesc Prim 
Procuror Traian Popescu, carele il chiamă la dânsul ea lăsat ca sei lucrăm biroul lui 
tot ce are nevo(i)e şi o uşi a fotografiată de la Pompei. Italia. După ce le-am terminat, 
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ne propune ca să facem u11 ram mare pentru Expoziţia de la nmişoara la an 189 J in 
core se m pune portretul Majestăţii Sale Francisc Iosif. L-am făcut şi acela care a 
făcut mare zarvă căci vorbisă mult, ca impăratul ne-afeliciUU ne-a mulţumit şi intins 
mana la toţi in Pavilionul Espoziţiei de la care am primit fi diploma de onoare. Cei 
drr!pt. rama era frumoasă şi avea o înălţime de 2 metri 50. După aceea am mai lucrat 
şi la alte Espoziţii de u11de am obţinut premii. Budapesta, Brusel, Neapol. Lugoj. 
Bucureşti. La /906 am trimis eu singur Iuliu, aveam 19 ani, am primit premiul /, 
medalia de aur şi diploma de onoare şi la inchiderea Espoziţiei ma chemat D(omn)ul 
Ministru /straie ca să rămân in Ţara Românească şi să mă trimită in străinătate. 
După aceea am espus multe obiecte la Espoziţia din Veneţia unde a deschis-o D(omn)ul 
Ministru Lang carele m-a felicitat şi me-a dat mâna ca să va îngriji de viitorul meu. 
Ceea ce am şi primit ştipendiu in bani numai de aur. Şi am fost trimis la Arad (la) 
Şcoala Technică de unde intr-un an am primit şcoida jăcuJ4 toată. socotiţi 5 ani, şi 
promiţându-m(i) că mă va susţinea şi trimite şi mai departe unde vo(i)este: Italia. 
Veneţia însă să subscriu rei'ntoarcerea i'n Ţiară. După aceste toate in anul 1919 s-a 
publicat un concurs de examen pentru un post /a Şcoala Superioară de Arte şi Meserii 
din Craiova la care am luat parte şi am dai examen i'ncă cu 6 concurenţi la care am 
reuşi(t), eu la primul loc fiind şi numit. Şi la 1 Ianuarie 1920 m-am luat postul in 
primire şi am stat 3 ani acolo. In anul 1923 fiind la Craiova alergări de cai a venit 
Maiestatea Sa Carol al //-(lea) cu D(om)nul Ministru Angelescu şi ne-a vizitat şcoala 
şi .fiind foarte mulţămiţi pronunţându-să ca cqia ceva cum au văzut sculptura aceea 
n-au cqteptat să vadă in ŢiaTă. Mor felicitat ambi zicându-mi ca cât mai curând 
posibil voi fi transferat şi pemrutllt la Bucurrşti ar fi un păcat ca să rămân la Craiova 
ce s-a şi întâmplat. Peste 3 săptămâni am fost dus la Bucureşti unde am stat 12 ani 
unde am executat multe şi frumoasă lucrări. De câteva ori scaunul lui Petru Rareş s
a reprodus in şcoală apoi am trimis multe şi frumoasă lucrări. La Espoziţia de la 
Barcelona unde a fost Espoziţie universală şi am obţinut premiul/ Gran Prii şi diploma 
pentru care m-a felicitat D(om)nul Ministru Angelescu cu D(om)nul Dir(ector) Ţigara 
Samurccq mulţumindu-m(i) pentru cinstea şi onoarea ce am câştigat, prin şi numai 
cu lucrurile mele. Astăzi mă aflu acasă retras in pensiune, lovit de soarte-unde voi 
mai lucra ajlându-m(i) mângâierea in sculptura cu care m-a inzestrat natura şi darul 
providenţei. 

Ear fratele meu a lucrat tol timpul cât am lipsit eu de acasă, la biserici, in 
diferite comune şi orcqe. ear tatăl nostru Nestor a repasat in timpul cât eram eu la 
Craiova. 

Şi cu asta inchei istoricul familiei noastre 
Iuliu Bosioc 
Maestru sculptor 

intru cât voi găsi fotografia unde suntem toţi trei, tata cu noi o voi trimite. 
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Ct1r"'e" A/bot 

THE AUTOBIOGRAPHY OF A BANAT SCULPTOR. 
IULIU BOSIOC ( 1 875-1959) 

Summary 

Social Institute ofBanat-Crişana was set up in 1 932 at Timi�oara. From tbc 
beginning, this institute was based on the theory and methodology of D.Gusti, so it 
was conccmed of rural reality and its problems in Banat. The 6-th campaign organised 
by this institute was at Naidlş ( 1 942). lts purpose was, to rescarch the folklore and 
ethnography. Cornel Grofşorean, the leader. during this campaign, met one of a large 
family of popular artists, starting with Nestor Bosioc-the father. Iuliu and losif-sons, 
Gheorghe anei Nistor jr. grandson and great-grandson. Iuliu, to whom this study is 
dedicated. was a remarkable artist. He was emphasised of its work, through the 
expositions, national and international. where he participated and the number of 
churches where he realised the interior decorations. No doubt, his working. made on 
different styles, belongs to the regional and national patrimony. The autobiography 
letter is presented in Annex. 
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IOACHIM MILO IA ŞI CO�STITUIREA COLECŢIEI DE ARTĂ 
VECHE ORTODOXA A MUZEULUI BANATULUI 

Dorina Pcirvulescu 

La aniversarea a 1 05 ani de la naşterea istoricului de artă Ioachim Miloia şi 
la implinirea a 1 30 de ani de la infiintarea Muzeului bănătean. o trecere in revistă a 
contribuţiei pe care a adus-o acesta la cunoaşterea, protejan:a şi salvarea artei vechi 
din Banat ni se parc o restituire absolut necesari. Afirmatiile sale relativ la ana veche t 
din Banat, un domeniu aflat in urml cu şapte decenii in stadiu de pionierat, ,i-au 
păstrat in mare parte actualitatea. 

''Se poate spune - scria in anul 1930 -că Banatul in privinţa vieţii religioase 
şi a artei respective a rămas curat pullind rezistD până ce Austria n-o reuşit in secolul 
al XVIII-/ea să-I i'ncadreze polilicepe şi să-i tulbure viaţa religioasă .. .  Astfel tot ceea 
ce a produs arta bisericească din Banat până la această dată, deci puţin după 
alullgarea turcilor va purta caracteristice comune cu arta din Muntenia. Oltenia fi 
Serbia ". ' 

Pe ce si-a intemeiat J'udecltile? . . 
Pe cele dintâi cercetări asupra picturii murale in bisericile de mânăstire de 

la Săraca şi Zlati\3 şi la cea orăşenească de la Lipova. Pe cele dintâi iniţiative de 
identificare şi  salvare a patrimoniului aflat in satele bănăţene, mai ales in cele 
deţinătoare de biserici din lemn cum au fost: Butin, lersig, Bucovlţ, Berini, Ofseni\3 
( dispărute in parte) sau in biserici din lemn cu statut de mânlstire sau de paraclis 
mânăstiresc ca şi Cebza şi Partoş2 • Nu insistăm asupra acestor acţiuni destinate salvlrii 
moştenirii lumii rurale care au revenit constant intre preocupirile sale. MeritA însă 
subliniată intentia sa - facilitată tocmai de cercetarea de teren - de a crea in muzeul din . 
Timişoara. secţia bisericească, cum a numit-o, începând din anul 1 929, dorintă 
materia1izată in crearea celei dintâi colectii de artă veche ortodoxă din Banatl . Aceasta . 
a fost alcătuită intre anii 1 928 şi 1940, perioadă in care Miloia s-a aflat la conducerea 
muzeului bănătean . • 

1 Miloia 1., Începuturile artei românqti din Banat in: AnB, 3 fasc.4, 1 930. 
2 ldem, Din activitatea muzeului bănăţean in: AnB, 4, 1 93 1 ,  p. l 29- 1 30. 
1 Primele icoane au intrat in patrimoniul pinacotecii timişorene in ani i 1 909 şi 1 9 1 2: 

in anul 1 909 o "icoană veche in stil grec " a completat donaţia de pictură europeană a lui 
Orm6s Sigismund, iar in anul 1 9 1 2  baronul Ambr6zi Bela, a donat la răndu-i icoanele 
Sfăntului Gheorghe şi a Arhanghelului Mihail : Registrul general A.B. :  38391 1 909: 3/69. 
31  701 1 912. Mulţumesc pe această cale doamnei Mikl6sik Elena. muzeograf principal 
conservator pentru informaţiile de mai sus şi traducerea acestora din limba maghiară. 
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Doritlll Plirvu/ncu 

Care este încărcătura de semnificatii a acestei colectii relativ modeste 
. ' 

numeric? 
Icoanele pe lemn şi pictura pe pânză cu tematică religioasă care o alcătuiesc 

permit reconstituirea universului imaginii artistice destinate comunităţilor ortodoxe 
din Banat intre primele decenii ale secolului al XVIII-lea şi sîarşitul secolului al XIX
lea in evolutia sa vizibilă de la traditie la modernitate. Oferă posibilitatea de a identifica 

. . 

preferinţele ctitori/or români, sârbi sau macedo-români şi in paralel de a cunoaşte 
universul creatorilor, zugravi. moleri sau ilconopiseţi şi opţiunea acestora spre crea�a 
de factură tradiţională sau spre aceea cu influenţe apusene. 

intre anii 1 928- 1 930, cu ocazia restaurării bisericii Bunavcstire din Lipova, 
Ioachim Miloia a avut ocazia nesperată de a depista dedesubtul unui strat de tencuieli 
de la stărşitul secolului al XVIII-lea, fragmente de frescă interioară şi exterioară datând 
din prima parte a aceluiaşi secol şi o inscripţie fragmentară in care a identificat numele 
zugravului Nedelcu Popovici� . in aceeaşi ani, la biserica de lemn din Butin a depistat 
icoanele împărăteşti provenind din iconostasul vechi purtând semnătura acelui�i 
zugrav Nedelcu şi anul 1 749-' . Înscriindu-se intre primele icoane intrate in muzeu 
acestea constituie şi azi piese de rezistent� ale colecţiei de artă veche. Din perspectiva 
cercetărilor recente asupra activităţii lui Nedelcu Popovici (aceasta s-a derulat intr-un 
interval de aproximativ cinci decenii) icoanele de la Butin se inscriu intre comenzile 
de pictură de iconostas pe care zugravul le-a realizat intre anii 1 74 1 - 1 746, pentru 
comunităţile săteşti de la Banloc, Ofseniţa, Vinga sau Ostrovo (Iugoslavia), respectiv 
pentru comunităţile orăşeneşti sârbe de la Szentendre, Esztergorn şi Srpski Kuvin 
(Ungaria). Acestea alcătuiesc fără excepţie un grup stilistic omogen care ii reflectA 
relaţia cu tradiţia picturii român�ti, cu spiritul accentuat decorativ al acesteia. 

Până prin anul 1 936, in paralel cu renovarea câtorva ansambluri de picturi 
murală veche sau de pictură de iconostas, la bisericile Sf. Gheorghe din Caranse� in 
anul 1 926, Bocsa Montană in anul l 93 1 ,  Sf. Ilie din Timisoara Fabric in anul l 93S si 

. . . 

Oraviţa Montană in anul 1 936, a fost cercetat şi publicat parţial in anuarul Analele 
Banatului (care a apărut doar până in anul 1 93 1 )  patrimoniul altor câteva biserici din 
lemn intre care cel de la Cebza, Ferendia, Povergina, Lăpuşnic, Jebel, Hodoş sau de 
zid ca şi biserica din Surducu Mare. De la fiecare dintre acestea (enumerând doar 
câteva) au ajuns in colecţia muzeului - cel mai adesea in urma donaţiilor flcute de 
parohii sensibilizaţi de Ioachim Miloia - lucrări datate sau databile in secolul al XVIII
lea, provenind din ateliere locale, transilvănene sau valahe. Realizate in marea lor 
majoritate de pictori anonimi acestea completează imaginea atmosferei tradiţionale a 
creaţiei artistice care a dominat in Banat cel puţin până in deceniul şase al secolului al 
XVIII-lea, respectiv a celei occidentalizante din cea de-a doua jwnitate a aceluiaşi 
secol. 

� ldem, Biserica română din Lipova (Banat), in AnB, 1, fasc. l ,  1929, p. 26-42. 
, ldem, Patru icoane aecutaJe de zugravul Nedelcu. in AnB, 11, fasc. 3, 1 929, p. 6-8. 
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Astfel, o icoană provenită din biserica de la Surducu-Mare. poate fi atribuită 
zugravului Mihail Nikolaevici. unul dintre autorii picturii iconostasului. Realizate in 
anul l 753 (după semnătura de pe uşile împărăteşti )  aceste comenzi completează datele 
1 sumare de altfel) relativ la activitatea acestui zugrav in Banat, al cărui nume se leagă 
doar de realizarea picturii de iconostas la biserica veche din Giera (unde a lucrat 
impreună cu Gheorghe Petrovici, tot atât de pu�in cunoscut) numărându-se poate 
intre zugravii peregrini . 

De la biserica de lemn din Hodoş (Timiş) au intrat in colecţia muzeului 
două dintre icoanele împărăteşti provenind din iconostas, semnate Ştefan Teneţchi şi 
datate in anul 1 762. Recunoscut alături de Nikola Neşcovici (activ in eparhia 
Timişoarei) drept cel mai important reprezentant al direc�iei occidentalizante in pictura 
ortodoxă. respectiv al picturii de factură baroc onodoxă de influen\â ucrainianl, pictorul 
arădean Ştefan Tenetchi nu s-a dezminţit nici in icoanele destinate biserici i  satului 
Hodoş. inscri indu-se intre lucrările sale timpurii şi intre relativ pu�inele pe care le-a 
realizat in Banat. cele două icoane ale colectiei se numără intre primele crea\ii cu 
influente apusene destinate satelor bănătene. 

in biserica de la Clopodia pe care a cercetat-o in anul 1930, Miloia a depistat 
două dintre icoanele împărăteşti. Bazându-se pe textul pisaniei (păstrat in transcriere) 
care il mentiona pe Vasile Diaconul zugrawl venit din Oltenia drept conducător al 
echipei care a realizat pictura murală şi cea a iconostasului şi orientându-se după 
calitatea excep{ională a picturii le-a atribuit acestuia. Chiar dacă studii recente au 
corectat atribuirea tăcută de Ioachim Miloia (care se baza la data respectivă pe prea 
putine informaţii) este meritul său de necontestat de a fi semnalat şi salvat cele două 
icoane care au intrat de asemenea in patrimoniul muzeului6• La data respectivă istoricul 
de ană nu bănuia că împreună cu �ile împărăteşti ale iconostasului vechi (pe care nu 
le-a semnalat) - sunt intre cele mai reprezentative lucrări pentru directia occidentalizantă 
spre care s-a orientat pictura onodoxi din Banat cu aproximatie din deceniul şapte al 
secolului al XVIll-lea şi in special pentru creaţia destinată comunităţilor săteşti. 
După cwn nu putea să intuiascll personaJitatea deosebită a autorului, molerul Gheorghe 
Diaconovici, unul dintre fiii zugrawlui oltean. intr-o istorie a evolu�ei picturii onodoxe 
din Banat acest creator ocupă un loc extrem de important fiind in opinia noastră primul 
pictor român adept convins al iconografiei şi limbajului formal de factură barocă, un 
om al epocii, promotor al reformei imaginii anistice iniţiată de conducerea bisericii 
de la Sremski Karlovac in lwnea satului românesc. 

Din biserica de Ia Jebel, au trecut in patrimoniul muzeului in anul 1 93 1  
câteva icoane intre care identice stilistic, care par să fi fost lucrate de diaconul timişorean 
(locuitor in Fabric) Ştefan Andreevici, iconar a cărui activitate pu�n cunoscuti. il 
inscrie intre creatorii influentati de fomulele barochizante din cea de-a douajwnătate 
a secolului al X VIn-lea. 

• Miloia 1., Din acth·itatea lerodiaconu/ui Vasile. in AnB, III, fasc. 7, 1930, p. 89-93. 
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Nu sunt cunoscute împrejurările in care au ajuns in colec�ic două icoane 
impări�ti. al căror autor, Popa Simion din Piteşti. a putut fi identificat doar in urma 
recentei restaurări in laboratorul sectiei de ani. Purtând amprenta de neconfundat a 
picturii din Ţara Românească. aceste iucrări realizate probabil in anul 1 785. se nwnări 
intre pu�inele lucrări ale zugravului atestate in Banat şi mărturisesc intentia 
comanditarilor necunoscu\i de a păstra - la sfarşitul secolului al XVIII-lea - relaţia cu 
spiritul ''incărcar de decorati\·ism şi pitoresc''" specific tradiţiei picturii româneşti. 

Din bisericile de lemn au fost donate sau achizi�ionate şi icoane greceşti dar 
mai ales rusesti, cele din unnă databile in secolul al XIX-lea. replici cu valoare 
documentari �le unor tipuri iconografice de veche tradiţie. Comunităţile satelor au 
preferat mai ales icoane ale Fecioarei Maria cu temele Acoperământul Maicii Domnului 
(Pokrovul), Bucuria celor suferinzi, Fecioara îndurerată (Molitva). 

Din repenoriul picturii religioase din secolul al XI X-lea, deosebit de bogat 
tematic, au intrat in inventarul sectiei bisericesti relativ putine lucrări, mai ales realizări 
ale pictori lor activi in Banatul m�tos. ale lui M ihail Vel�eleanu, Dimitrie Turcu, ale 
ginerelui acestuia, Nicolae Haşca, ale lui Nicolae Mlrişescu• dar şi altele aparţinând 
unor moleri modeşti, cum a fost probabil Gheorghe Ungurian, activ in secolul al 
XIX-lea. 

intre cei enumerati, se află si Dimitrie Turcu pe care cercetările din ultimii 
' . 

ani I-au plasat intre creatorii reprezentativi ai centrului de pictură din Oravi\89 , autor 
al unui număr impresionant de comenzi de pictură murată şi de iconostas (inclusiv 
renovarea de ansambluri mai vechi); acesta poate fi inclus printre acei anişti, sensibili 
la modelele picturi i biedermeier. ale căror lucrări s-au impus in conşti inţa 
contemporanilor. Poate cea mai relevantă dovadă in acest sens o constituie difuzarea 
modelelor sale mai ales de către ginerele său Nicolae Haşca. 

Desigur moştenirea de artă onodoxă veche lăsată muzeului de Ioachim 
Miloia se cere corelată cu ceea ce se păstrează azi in colecţiile constituite ale cultelor, 
cu pictura murată şi cea de iconostas din bisericile de mânlstire, de oraş şi cele săteşti. 
Doar din această perspectivă mai largă universul imaginii in ambianţa onodoxă din 
Banatul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, îşi conturează clar aspectele generale şi 
manifestările specifice. Din acest punct de vedere, in manifestările sale generale aceasta 
a urmat firul evolutiv pe care 1-a cunoscut creaţia anistică din provinciile româneşti, 
respectiv din sud-estul Europei. In panicular, in aceastA evoluţie generală, fenomenul 
anistic din Banat începând din secolul al XVII I-lea şi mai ales pictura de icoane se 
panicularizeazi prin tendinţa vizibilă de a păstra echilibrul intre tradiţie şi noutatea 
reprezentatA de pictura cu aspect occidental. Cele trei direcţii de influenţe pe care le-a 

1 Porumb Marius, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Secolele 
XJ/1- >..'VIII, Buc., 1 998. p. 373 

• Vănaciu R . •  Centre de pictură romănească din Banat. Tim .. 1 997 
' ldem. p. 7 1 -76 
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intuit perfect Ioachim Miloia - dinspre Muntenia �i Oltenia. dinspre Serbia şi dinspre 
Occident sunt verificate de ultimele cercetări. Chiar si colectia modestă numeric pc 
care a alcătuit-o, cea dintăi colectie de artă ortodoxi �nstituilă in muzeul bănătean, 

' . 

este in măsură si ii confi rme afirmaţi ile, să ii confirme totodată excepţionala 
aprehensiune şi capacitate de inţelegere a creaţiei din mediul onodox bănăţean. pe 
măsura formaţiei sale de istoric de artă. 

IOACHIM MI LOJA ET LA COLLECTION D' ART ANCIENNE 
ORTHODOXE DU MUSEE DE BANAT 

La premiere collection d'art orthodoxe du Musee fUt constituce grâce â 
! ' initiative de Ioachim Miloia, historien d'art, directeur du Musee entre les annces 
1 928- 1 940. 

Malgre son caractere beterogeoe - elle comprend des icones ur bois du 
Banat, des Pays Roumaines et de la Transylvanie, des icones russes, re ue et de la 
peintures religieuse - de XVIII*-el du XIX-. siecle, elle restitue 1 im g d'un epoque 
en pl�ine evolution vers la modemitc. Elle illustre par cel lenc la omm nd 
artistique des villages rownaines. et pennet de compleler les inf�ons sur l'activite 
d'uns des peintres actifs dans la province de Banat comme Nedelcu Popovici, Ştefan 
Tenetchi, Gheorghe Diaconovici, Dimitrie Turcu, Nicolae Hasca. 

' ' 

Fotol. ZMgrav anottinl. lnviuro Domlllllui. 
1 112 sec. XY/11: fo1D1. /l.'ed�lcu Zugrav Popovici, 
Sfăntul /oan Botr.ătorul. / 749 

1 
1 
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PL /,fi rol. ŞL fan 1i nefchi, F. cioara Cll pnmcul, 1 761: foto2 Zugrav anomm, U� ă impărăt ască 
Buna� tire, d raliu: Fecioara Maria. 1 O 1: foto3. Anonim, atelier rus c. Pamocrntor. 112 s 

X lff. sec. XIX: foto4. Anomm, a te li r grecesc. lfămul aum din Ohrid 
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CONSIDERA ŢII ASUPRA CENTRULUI ISTORIC DIN TIMIŞOARA, 
FAŢĂ DE CERINŢELE CONSERV ĂRII INTEGRATE* 

Liliana Roşiu 

Conservarea. in sensul strict al categoriilor de lucrări prin care se intervine 
asupra patrimoniului construit. se apreciază că nu poate acoperi. datorită caracterului 
limitat al acestor lucrări, problematica extrem de vastă din centre �i zone istorice, 
pentru care se preferă f'!_rmule ce fac trimitere fie la protejarea �esutului urban, fie la 
restaurarea urbanistică. Intr-o accepţie restrânsă, cu referire doar la tipurile de lucrări 
de restaurare, conservarea este asociată de regulă interventiei asupra monumentului 
individual. in sensul general al noţiunii. însă, conservarea Poate fi pusă in relaţie cu 
zona istorică, intelesul termenului referindu-se la suma actiunilor întreprinse in scopul 
păstrării şi prot�jlrii acelor elemente ale ţesutului urba� socotite de interes pentru 
justificarea apartenenţei zonei respective la categoria valorilor patrimoniale. 

Din acest punct de vedere, conservarea intr-o zonă istorică urmăreşte ftxarea 
acelor caracteristici ale fondului construit asupra cărora intervenţiile de restaurare 
urbanisticl operează pentru a le pune în valoare. Astfel, conservarea apare ca un mijloc 
de menţinere a unor particularităţi locale ale centrelor şi zonelor istorice, elemente 
care le protejează de banalizarea sau uniformizarea pe care le pot provoca fie 
standardizarea practicilor patrimoniale, fie dinamica interven�ilor contemporane pentru 
adaptarea existentului la pretenţiile societăţii de azi. 

De altfel, preocupările pentru conservarea oraşelor, centrelor şi zonelor 
istorice prin integrarea lor activă in viata organismului urban contemporan, concretizate 
începând cu Declaraţia de la Amsterdam, din 1 975, într-o suită de recomandări fixate 
de carte internaţionale, introduc noţiunea de conservare integrată, care priv�te o arie 
semnatică extrem de largă. Aceasta vizeazA măsuri legislative şi administrative, 
mij loace financiare, metode, tehnici şi competenţe profesionale pentru intervenţia 
asupra patrimoniului construit, precum şi responsabilitatea comună a autorităţilor locale 
şi cetăţenilor in conservarea patrimoniului arhitectural-urbanistic, cu integrarea sa in 
dez\'oltarea oraşului. Convenţia de la Granada, pentru protecţia patrimoniului 
arhitectural al Europei ( 1 985) sau cartele de la Toledo ( 1 986) şi Washington ( 1 987), 
care tratează probleme de conservare şi protejare a oraşelor şi zonelor istorice, introduc 
in atentia comunitAtii internationale o serie de principii si obiective, pe care conservarea t ' ' ' 

o�lor şi centrelor istorice trebuie să le aibe in vedere in contextul aplicării unei 
politici de conservare integrată. Aceasta presupune promovarea unor programe de 
restaurare şi întreţinere a patrimoniului arhitectural �i abordarea conservării, animării 
şi punerii sale in valoare ca element major al politicii in domeniul culturii, mediului şi 
amenajării teritoriului (Carta de la Granada. an. 1 0, al. 2, 3; RatificatA in România 
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prin Legea nr. 1 5 7 ' 1 997). 

Pentru ca această politică să fie eficientă, se cere ca abordarea ţesutului 
istoric si facă parte integrantă din planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului la 
toate nivelele, ca obiectiv al politicii de dezvoltare economico-socială a localităţii �i 
in acelaşi timp să antreneze direct participarea locuitorilor in prezervarea zonelor 
istorice. 

Între valorile ce trebuie păstrate şi protejate ca repere urbane semnificative 
pentru definirea caracterului istoric se detaşează forma urbană definită de tramă stradall 
�i parcelare, relaţiile intre diferitele spaţii urbane construite, libere sau plantate. fonna 
şi aspectul edificiilor (volum, stil. scară, material, culoare, decoraţii). relatiile cu 
ambientul (Cana de la Washington, art. 2). Căile ce se conturează pentru planificarea 
sistemului de protejare accentuează importanţa studiilor pluridiscipl inare şi acceptul 
locuitorilor, intreVnerea pennanentă a clidirilor ca o condiţie a conservării, adaptarea 
funcţiunilor noi şi a reţelei de infrastructuri cerute de nivelul vieţii contemporane la 
specificul orasului, imbunltătirea conditiilor de locuire si insertia noului cu respectarea ' ' ' ' ' 
organizării spatiale, a parcelarului si a scării tesutului urban existent. Pentru circulatia 

, ' 1 1 

vehiculelor in oraşe sau cartiere istorice se cer reglementări stricte, care să evite 
degradarea aspectului zonei prin amenajarea parcajelor sau prin deschiderea unor noi 
artere de circulaţie (Carta de la Washington, art. 7- 10, 12). 

Din perspectiva acestor principii şi obiective promovate de practica 
internaţionali pentru protejarea oraşelor istorice, Timişoara apare ca model al unui 
oraş in criză. 

Dacă pe plan mondial, reglementările cuprinse in diferitele Carte jalonează 
in plan teoretic politica şi activitatea de protejare şi punere in valoare a oraşelor şi 
zonelor istorice, in plan concret intervenţiile sunt foarte diferite, de la transfonnarea 
acestor zone in produse ale consumului cultural prin revitalizarea exclusiv ca oraşe 
turistice, la reinvestiri cu valente econemice, care se potrivesc partial cerintelor ' ' ' 
statutului patrimonial, până la nerespecftlrea regulilor morfologice ale existentului �i 
implantări independente in ţesutul vechi sau chiar până la negarea acestuia. 

Timişoara este departe de a fi ameninţată de pericolul standardizării centrului 
său istoric, cartierul Cetate, prin industria patrimonială., care beneficiază deja de tehnici 
foarte variate de tratare a zonelor istorice in produse ale consumului cultural, cum se 
distanţează şi de linia deprecierii prin neglijare şi neintervenţie. 

FatA de scenariile existente pe plan mondial in domeniul protejării centrelor 
istorice există aici, indeosebi in ultimii zece ani, similitudini privind pericolele ce 
planează asupra ansamblurilor vechi, ameninţate de degradare sub pretextul 
modernizării sau chiar al restaurării şi mai ales prin constrângerea factorului economic. 

Caracteristicile centrului istoric in Timisoara derivA din evolutia urbană a 
ultimilor 300 de ani, care au suprapus peste ··��ul interior" cu � stradali 
rectangulart �i parcele construite după principii riguroase de compoziţie, modificările 
de la mij locul secolului al XIX-lea. de la inceputul secolului al XX-lea şi câteva 
inserţii contemporane. Ocuparea insulelor a rămas, cu unele excepţii, cea a parcelarului 
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initial. Clădirile. desfăşurate in jurul unor cuf1i interioare, cu planuri in L, U sau 
patrulatere, cu accese prin ganguri boltire, sunt dezvoltate pe subsol ,  parter şi unul 
sau doul etaje. amplificându-şi spaţiile şi decoratia de la nivelul inferior in sus şi 
dinspre margini spre zona centrală. Organizarea in raport cu axele de simetrie majore 
ale insulei şi parcelei, un anumit ritm plin-gol şi prezenţa curţii interioare nu se modifică 
nici in cursul intervenţiei de la mij locul secolului al XIX-lea când. in urma distrugerilor 
provocate de revolu�e şi asediu) din 1 849, se operează transfonnă.ri mai ales asupra 
jumătăţii nordice a cetăţi i .  Abia începutul secolului al XX-lea aduce inlocuirea unei 
părţi a fondului construit cu imobile de raport ce modifică regimul de înălţime din 
zona centrală a Cetăţii ,  pe străzile Eugeniu de Savoia, Gheorghe Lazăr, Mercy, 
Alecsandri. 

Specificul rezultat din suprapunerea acestor etape nu poate fi negat, deşi a 
fost perturbat de tendinta de ridicare continuă a nivelului de înălţime in sectorul 
perimetral al zonei, indeosebi in ultimele două decenii .  in momentul de faţă. 
conservarea are de rAspuns protejării elementelor de interes pe care le-a impus fiecare 
etapă din evoluţia istorică a Cetăţii, inclusiv fazei istoriste din secolul al XIX-lea şi 
celei impuse de arhitectura 1900, fără sl excludă eventuale particularităţi de interes 
din perioada mai apropiată.. 

Un prim aspect il constituie lipsa unui studiu operant prin care inventarierea 
acestor elemente importante pentru menţinerea caracterului contextului existent să 
ofere datele necesare fundamentării oricărei intervenţii. Acest prim pas apare necesar 
atât in direcţia ierarhizării valorice a fondului construit. cât şi in cea a stabilirii 
compatibilităţilor funcţionale sau a stării de conservare, condiţii inseparabile proiectării 
oricărei intervenţii aplicabile în mod real pentru punerea in valoare a patrimoniului 
construit. 

Dacă până in 1990. centrul istoric al oraşului a fost supus unei cercetări şi 
propuneri de revitalizare, rămase însă in formă de proiect paf1ial elaborat, iar 
intervenţiile propriu-zise s-au limitat in principal la întreţinere, amenajări de partere 
şi resta urări punctuale ale câtorva monumente, ultimii zece ani nu au adus o schimbare 
esenţială in sensul e�lonlrii intervenţiilor pe baza unei politici generale de conservare 
şi punere in valoare. Astfel, s-au inregistrat in continuare degradări accentuate ale 
fondului construit din Cetate, intr-o formă aseminltoare situaţiei anterioare, ce promova 
tacit inlocuirile de construcţii sub pretextul stării de conservare critice. Cazul demolării 
de pe strada Ungureanu nr. 2 rămâne exemplul limită al unei practici de inlocuire a 
fondului din centrul istoric al oraşului prin amânarea lucrărilor de reparaţii sau 
consolidare, ori prin inceperea unor lucrări asupra acoperişului şi oprirea lor intr-o 
fonnă care nu asigură protecţia interiorului. Strada Ungureanu mai prezintă câteva 
puncte nevralgice similare. a căror abordare in regim de urgen\1 nu este impusi de 
Heo strategie de protejare a centrului istoric al oraşului. 

Pe de altă parte, se inregistreazA continuarea liniei abordărilor punctuale in 
restaurarea monumentelor, cu esuarea unora dintre interventii (Casa cu atlanti) sau cu 

. . ' 

executia unor lucrări in defavoarea caracterului specific (Ciaustrul mănistirii 
. ··· 

' 
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franciscanilor). Mai agresive, prin generalizarea practicii. au devenit transfOrrnările 
parterelor sub presiunea refunc�onalizărilor, nu totdeauna in concordanţl cu existentut, 
care adaugă pierderi şi in privinţa elementelor de detaliu, ameninţate in zonă de variate 
cauze. 

Se poate surprinde, in ciuda încercărilor izolate de tratare a unor clidiri 
(integral sau in zona panerului). ori a intretinerii exterioare la nivel de front Stradal, 
inexistenta unei intentii derivate dintr-o politică clari de protejare a centrului istoric 
şi fundan',entatl de u� studiu general de punere in valoare şi conservare a zonei. 
Reperele de ansamblu pe care planul urbanistic general şi regulamentul său le propun 
centrului istoric, nu pot inlocui. in demersul revitalizări i  acestui ţesut urban, 
documenta\ia de specialitate. Întrucât încă nu se pune problema abordării zonei Cetăţii 
in termeni de restaurare urbanistică, interventiile pentru conservarea acestui fond 
construit înregistrează câştiguri şi scăderi in raport cu abordAri punctuale. 

Absenţa unui punct de pornire de tipul unui studiu general explici intr-o 
oarecare măsurA anomalii de practică, precum refunctionalizări şi consolidlri de 
construcţii tirA implicare de arhitectură. Cazul Şcolii Lenau din Piaţa Unirii, UDde 
documentaţia de arhitectură s-a intocmit după inceperea lucrArilor de consolidare 
constituie unul din rezultatele intelegerii minimal iste a conservlrii zonei istorice ia 
intregul său. 

Un alt aspect critic derivă din condiţi i le socio-economice modificate dupl 
1 990, atit in privinţa regimului de proprietate, căt şi a reconsiderlrii valorii de utilizare 
a spaţiilor de la partere. Abordări Paftiale, cu fragmentarea coerenţei faţadelor fi 
anihilarea unor caracteristici compoziţionale precum deschideri arbitrare de golmi 
(str.L.Biaga nr. 1 ), anularea simetriei unor fatade (str. Gh. Lazăr nr. 6), introducerea ' 
unor extensii parazitare in curţi interioare (piaţa Russel nr.2), accese la demisol cu 
decupaje sau inaintlri in trotuar (str. Gb. Lazir. Nr.8, Brediceanu nr.6), trădează 
carenţele unui sistem in care nu s-au găsit formele de corelare a lacrărilor parţiale in 
favoarea ansamblului. Faptul că o mare parte din aspectele perturbante ale coerentei 
arhitecturale sunt execuţii neautorizate, indici o altă faţetă a problemei conservlrli, 
care face trimitere la corelarea cadrului legislativ cu posibilitătile reale ale proprietarilor 
şi serviciilor angrenate in gestionarea şi protejarea centrului istoric. 

Faţă de specificul nucleului oraşului intervin agresiv şi o serie de elemente 
de infrastructură, asociate azi confortului urban modem. Unul dintre cele mai nocive 
continuă să fie reteaua de distribuVe a gazelor naturale, pe care o suportă intregi 
fronturi stradale din Cetate, intr-o lipsă de corelare cu detaliile clădirilor şi care aduce 
un exemplu limită in rezolvarea de la Spitalul militar. 

intretinerea clădirilor, primă conditie a conservlrii, este si ea infirmată de . . . 
gradul de degradare al unui şir de construcţii de pe străzile Eugeniu de Savoia, 
Ungureanu sau Augustin Pacha, unde se ridică grave probleme de consolidare. In 
unele cazuri, acestora li s-a găsit soluţia prin demolarea plf\iall şi neautorizată a 
corpurilor din curte (Piata Unirii nr. 9). in acest context, ameliorarea conditiilor de . . 
locuire, punct fundamental in politica de conservare integrată din oraşele şi zonele 
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istorice, se rezumă in Timişoara la unele încercări de recompartimentarc şi imbunătă\irc 
a intrării in apartamentele accesibile din curti interioare, asumate ca interven�i minore, 
punctuale. 

Sub aspectul reglementării circulaţiei vehiculelor in Cetate, se inregistreazA 
o scrie de încercări de diminuare a numărului lor şi a zonelor in care li se permite 
accesul, cu reversul funclionării deticitare sau nerespectări i zonelor scoase din 
circulaţie. Piala Unirii continuă să tie accesibilă vehiculelor, in vreme ce parcajul din 
faţa Castelului Huniazilor a transformat un spaţiu urban de mare potential, intr-o 
stocare de m�ini ce ii conferă mai degrabă valoarea unei curţi de serviciu, decât ii 
marchează calitatea de zonă cu accentuată încărcătură istorică şi urbanistică. Această 
situa�ie trimite şi ea la necesara interdisciplinaritate şi abordare printr-un studiu global 
a intregii zone. 

in perspectiva alinierii practicii noastre in domeniul protejării centrelor şi 
zonelor istorice cerinţelor conservării integrate, această fază a planificării pe baza 
unei analize si fundamentări detaliate. care să ia in consideratie toti factorii ce pot ti 

. ' ' 

angrenaţi in protejarea efectiv! a acestui patrimoniu consttuit, reprezintă un demers 
obligatoriu si prima conditie a reusitei M..,trării identitătii centrului istoric al Timisoarei. ' ' ' .,.� ' ' 

• Lucrare prezentati la Simpozionul International Monumente 2001 
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NOTES ON THE INTEGRATED CONSERVATION OF THE 
HISTORIC CENTRE OF TIMIŞOARA 

Summary 

The Paper introduces the condition and perspectives of the architectural 
heritage in Timişoara. regarded from the point of view of integrated conservation. 
Severa! particular cases are outlined in the presentation of the present condition and 
the introduction of critica! perspectives. 
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UN PROGRAM DIFICIL - PROTECŢIA ARHITECTURII SĂTEŞTI 
TRADIŢIONALE DIN BANAT-CRIŞANA. 
STUDIU DE CAZ- BISERICA DE LEMN* 

Teodor Octa'l-·ian GheorghirJ 

Între diferitele zone ale lăJii in care feluritele evenimente din ultimajumltate 
de secol au produs transformări drastice ale aşezări lor (in afara Transilvaniei centrale 
�i sudice, in care habitatul tradi�ional rural este respectat in continuare 'i ferit de 
grăbita distrugere) din restul teritoriului românesc Banatul, zona Aradului şi Crif8J18 
au o situatie încă stabilă. lntâlnim aici sute de asezări sătesti cu structurile si morfolocriile , , , , o· 
intacte sau foarte putin afectate de "modemizările" ultimelor decenii, chiar in situatia . ' 
unor mutatii etnice substantiale, dublate in perioada deceniului IX de cunoscutele ' ' 

programe comuniste de comasare, desfiintare. sistematizare. Este sigur că ceea ce le-
a asigurat conservarea şi continuă să le menţină in stare de funcţionare este soliditatea 
structurală şi morfologică perfecţionat! de-a lungul a cel puţin trei secole. Majoritatea 
sunt viabile, in ciuda regresului vieţii economice şi sociale care le afectează de cel 
pu�in două decenii. Există ansambluri, texturi şi morfologii, gospodării sau instalaţii 
izolate, arhitecturi importante tradiţionale, toate funcţionabile şi perfect integrate 
mediului natural local. 

in cadrul acestei realităţi, fac excepţie unele aşezări sau fragmente de aşezări 
mutilate in ultimul deceniu prin concentrarea agresivă a noilor edificări ţigăneşti
Siria, Covăsânt, Pecica, Sâmbăteni (in J·udetul Arad) si Peciu Nou, Recas (in J·urul 

• ' ' t 

Timişoarei) sau cele in care turismul şi loisirul săptămânal au inceput să lase urme 
mai mult sau mai puţin izolate. Li se adaugă satele depopulate sau chiar dispArute, 
unul dintre ele fiind, de pildă. B�tea, din zona Făgetului. 

Tabloul general actual este relativ optimist, dar există numeroase semne ale 
unor pericole potenţiale datorită cărora acest patrimoniu rural (chiar dacă nu este 
clasat ca atare) poate fi grav afectat sau poate dispărea. In speţă este vorba despre 
echil ibrul instabil dintre dezvoltare- regres al aşezlrilor şi protec�e-distrugere al 
valorilor locale. 

Un recent studiu referitor la intreaga zonă, fumizeazl următorul raport dintre 
factorii dezvoltării şi consecinţele lor, atât timp cât nu se manifestă un sistem protector, 
dinspre interiorul sau exteriorul comunitlţilor: 

- factorii revigoririi: 
- activarea infrastructurii 
- o agricultură performanti 
- noi funcţii economice (agroindustrie, turism, servicii) 
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- fixarea populaţiei tinere 
- apon de populaţie străină (cu caracter pennanent sau sezonier) 
- bugete locale solide 
- schimbarea mentalităţilor (ale instituţiilor locale şi zonale şi ale 
populaţiei) 

- pericolele (capcanele) revigorlril: 
- agresarea mediului natural (noi lotizări, noi amplasamente, activităţi 
poluante etc.) 
- muta�i socio-etnice necontrolate. chiar periculoase prin consecinţele lor 
- modificări in sfera vietii comunitare 

' 

- incongruente in relaţiile dintre localnici şi noii veniţi 
- modificări galopante şi nemotivate obiectiv ale modului de viaţă 
- agresarea mediului construit prin: reconversii neviabile, demolari 
şi reconstrucţii, tipologii străine (faţă de specificul local) de constnlire 
şi amenajare, utilizarea unor tehnologii şi materiale neadecvate 

In final, prin cumularea acţiunilor noilor investitori (repet, in l ipsa unei 
protecţii viabile) sunt şanse să dispară tocmai acele calităţi ale locului şi asezarii care 
au produs atracţia iniţială, toate acestea in contextul penuriei de nonne şi reguli sau 
necorellrii legislative, a unei administraţii neinteresate sau dep!şite, a unor profesia� 
insensibili la realităţile locului sau slab pregătiţi. 

Cauzele interne ale acestei situaţii, care poate deveni gravă in scurt timp, 
sunt mutaţiile petrecute in sfera mentalităţilor. generate de unele condiţii sociale sau 
economice dar şi de lipsa de informare şi nivelul incipient al studiului complex al 
zonei. Ultimele aspecte influenţează sau pot influenţa destul de substanţial menlalitiţile, 
oricum zdruncinate şi instabile, ale localnicilor, pentru a nu vorbi despre mentalită�le 
celor ce operează in zonă dinspre exterior şi pot produce distrugeri gratuite in cadrul 
programelor (legitime şi necesare) de realizare de noi unităţi economice, dotlri 
comunitare sau casnice şi de adaptare a fondului construit tradiţional la exigenţele 
vieţii moderne. Evaluarea relativ pesimisti este motivată de rezultatele cercetiri.lor 
din ultimul deceniu. Ele au pus in evidenţă faptul el, aproape flri excepţie, modul de 
construire sau amenajare in acest interval de timp, este neadaptat contextului, noile 
construcţii reprezentând periculoase "corpuri străine". Fenomenul trebuie pus in 
leglturl cu evidenta degradare a realităţilor sociale şi culturale tradiţionale, vizibili 
la scară na�onală, cu toate el Romania păstrează inel fragmente imponante din 
componentele vieţii rurale, dispărute complet in alte zone europene. 

Se pune intrebarea când a inceput acest grav derapaj al vie�i rurale româneşti? 
O analizA chiar şi succintă a realităţilor ultimului secol, ajunge la concluzia 

existenţei unei rupturi dramatice petrecute in urmă cu circa SO de ani. Atunci se petrece 
ultima fază a unui proces in mai mulţi timpi, prin care relaţiile normale şi armonioase 
dintre mediul natural, construit şi comunitate (conturate in contextul pragmatismuJui 
tradiţional al deciziilor comunitare sau individuale), se transformi progresiv in contade 
intâmplătoare şi generatoare de disfuncţiuni. Dacă societătile tradiţionale aveau UD 
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control optim al realitAtii, cele actuale recurg la decizii confuze. intlucntate de factori • • 
neasimilaţi sau agresivi (cu o percepţie deseori deformată a unei realităţi. ea însăşi 
confuză). Este inutil si precizez că principalul efect negativ al acestor decizii se intoarce 
tocmai impol.riva mediului local. 

În acest punct se impune clarificarea raportului dintre cele două moduri de 
existenţă a unei comunităţi rurale oarecare, inainte şi după pragul respectiv. In primul 
rând, un scun comentariu referitor la pragmatism şi tradiţie, care va fi unnat de unele 
consideratii asupra sistemelor de administrare modernă introduse in Banat-Crisana . . 
de ausl.rieci in secolul XVII I .  

A. Studiul atent ş i  lipsit de prejudecăţi de antropologie istorică zonală 
detaliate in manierA socio-etnologică, demonstrează că modul de viată al societAtilor • • 
tradiţionale se baza aproape exclusiv pe decizii unnărind utilitatea practică, stimulii 
exteriori primind răspuns in deplină concordanţă cu necesităţile cotidiene sau pe 
termen lung. De aici decurg ierarhii anume in sfera realităţilor conceptuale şi materiale 
ale vieţii de grup. Obiceiurile, practicile şi cuturnele erau mai imponante decât 
materializarea lor la un moment dat. Sfatul obştei era mai imponant decât edificiul 
sau spaţiul in care se desfăşura. Parohia şi slujba religioasă erau mai imponante decât 
biserica. O clădire dura exact atât timp cât era necesară, iar lipsa de utilitate o flcea 
incomodă. Era fie modificată sau adaptată noilor realităţi, fie demolată şi o nouă 
clădire ii lua locul. Dacă o clădire sau ansamblu rezista timpului, acest fapt se datora 
fie viabilităţii ei, fie lipsei de mij loace de inlocuire. Ea nu era păstrată din raţiuni 
culturale sau anistice, � cum am fi tentaţi să credem. Aceste constatări se aplică 
tuturor componentelor materiale, de la casă- gospodărie, până la ansamblul aşezării .  
In unele zone cu sisteme de proprietăţi devălmaşe, documentele medievale socotesc 
clădirea drept "bun mobil": fi ind de lemn, era demontată şi mutată pe un nou 
amplasament. Astfel se explică mobilitatea vetre lor satelor, demolarea şi reconstrucţia 
repetatA ale unor arhitecturi majore, pulsaţiile ariilor locuite şi multe alte consecinţe 
ale pragmatismului amintit. 

in acest context, cum se explică continuitatea alcltuirilor aşezărilor şi 
omogenitatea lor in ciuda timpului scurs şi nenumăratelor intervenţii ? Cum se explică 
continutatea principiilor de organizare a sistemelor economice şi gospodAriilor? Cred 
că răspunsul atinge mai mulţi paramel.ri. 

În primul rând, se remarcă stabilitatea factorilor care influentau realitAtile . ' 
şi a realităţilor înseşi. Aşezarea şi comunitatea respectivă ocupau astfel un mediu 
stabil. 

In al doilea rând, se poate bănui existenţa unor sisteme de filtrare a factorilor, 
prin care se rezista celor agresivi, manifestându-se permisivitate pentru cei benigni. 
În felul acesta, acţiunile exterioare nocive atingeau doar rareori miezul alcătuirilor 
materiale şi sociale şi se evitau eventualele transformări interioare lipsite de motivaţii 
solide. 

in al treilea rând, răspunsul atinge obligatoriu problema tradiţiei. Tradiţia 
conferea continuitate procedeelor, reuşea si le adapteze optim mutaţii lor diverse, iar 
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baza el era pragmatismul amintit inainte. Traditia regla toate componentele sistemului 
pe termen Jung şi ajuta la luarea deciziilor de moment. In perspectiva unei istorii 
seculare, transformările datorate acestui tip de proces sunt importante. la fel cum pe 
termen scurt devin insesizabile. 

Cert este că datorită acestui sistem de autoreglare, modul de viată sătesc 
local a rezistat inclusiv ocupaţiei otomane şi, mai apoi. violentelor transformări datorate 
modernizărilor impuse de regimul austriac in secolele XVl li-XIX. S-au conservat 
structuri anterioare (chiar dacă, deseori. fragmentar) şi s-a re� it asunw-ea modcrnită�i 
respective fără traume decisive. Dar. s-a văzut, că structurile ancestrale amintite nu 
erau neapărat materiale, ci reprezentau concepte, obiceiuri, practici. Abia din secolul 
XVIII durabilitatea lor va fi dublată de o stabilitate aplicati structurilor materiale 
apirate, de data aceasta, de legea scrisă şi aplicată de un sistem exterior- administraţia 
austriacă. 

Atingând acest prag, este important să se insiste asupra faptului că stabilitatea 
structurilor construite din timpurile moderne (odată cu secolul XVlll ,  al debutului 
administraţiei austriece) este datorati legii scrise. Se produce cu acel prilej tentativa 
de transfer a perenităţii din sfera mentalului colectiv in cea materială. Conturul aşezării. 
conturul lotului, reteaua stradală, pozitia pietei sau spatiilor comunitare, alcătuirea " ' ' ' 
gospodăriei deveneau stabile pe termen lung ca efect al aplicării unui sistem de legi 
neintâlnite in zonă inainte. In decursul timpului. morfologiile locale erau doar 
perfecţionate (tot in limitele legii), modificările substanţiale fiind rezultatul unor noi 
decizii legislative. A fost o tentativă de a impune un sistem, care nu a reuşit să acopere 
intreg teritoriul şi toate situaţiile; administraţia habsburgică nu a putut sau vrut să 
suprime total cutumele locului specifice unora sau altora dintre grupurile umane din 
zonă. Se poate spune că, începând cu acel secol, se petrece un complicat mixaj al 
celor două tipuri de organizlri: mentală şi materiali (constructiv-urbanistică). Rezulti 
că pragmatismul tradiţional local interfereazl cu modernitatea globalistă şi că, in final, 
se va contura un nou tip de tradiţie, proprie zonei respective, care va continua si 
funcţioneze şi să evalueze până in secolul XX. 

Dacă in perioada medievală satele se deplasau pe noi amplasamcnte in tuncpe 
de varii motive, dacă roiau, se dispersau sau adunau, sau dacă diferitele edificii 
comunitare apăreau, dispăreau sau însoţeau aşezările in funcţie de împrejurări, 
administratia habsburgică a l imitat sau restrâns aceste libertiti, transformirile ' ' 
rezumându-se la evoluţia gospodăriei (mai puţin îngrădită de legislaţie) şi a altor 
clădiri importante, in special a bisericii .  

Probele primelor afinna�i se găsesc in documente . .  Sute de cazuri de sate 
ale căror vetre pulsau sau se mişcau in functie de împrejurări, sute de cazuri de situri 
diverse, ale unor arhitecturi militare sau religioase, abandonate şi descoperite recent 
arheologic. 

Probele mutatiilor perioadei moderne (secolele XVlli-XIX) sunt conpnute 
în documentele administraţiei imperiale (mutări sau comasiri de sate, deplasări ale 
zonelor centrale etc.) şi, in sfera cultului, in arhivele eparhiilor sau in diversele 

272 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Plltrimonium Ban11tlcllm, /, 1001 

conscrip�ii bisericeşti .  
8. Semnele unor muta\i i  comportamentale (in raport cu elementele noului 

tip de tradiţie de care aminteam inainte) incep să se manifeste in perioada interbel ică 
prin pătrunderea, la inceput timidă. a capitalismului in mediul sAtesc. Este important 
de observat că. la scara Regatului României. Banatul avea o pozi�e medie. fiind printre 
provinciile relativ conservatoare. indiferent de zonă şi de etnie. In timp ce in Câmpia 
Dunării sau către Moldova apăreau fermele model. iar proprietiţile tindeau să 
fuzioneze, in Banat nu existau practic proprietăţi peste 20 ha, fapt ce flcea ca 
rentabi l i tatea spec ifică spiritu lui  capital ist să fie l imi tată. (A. Golopenţia, 
D.C.Georgescu, 60 de sate ronui11eşti. ed. Paideia, Bucureşti, 1 999, pag. 290 şi cont.). 
Cu toate acestea, maşinile agricole sunt mai multe in Banat decât in restul provinc:iilor, 
raportate la familie sau hectar (ibidem. pag. 1 24 şi urm.), fapt ce inseamnA doar o 
dotare individuală superioară restului teritoriului şi nu transformări structurale ale 
sistemului. De fapt, intre cele două războaie mondiale n-a fost timp ca procesul să 
continue. 

Perioada pos.tbel ică, mai ales după 1948, este dramatică pentru mediul rural 
românesc. Puterea comunistă s-a dovedit a fi mult mai capabi lă decât administratia 
austriacă de a distruge cutume, sisteme de proprietăţi, sisteme sociale, de a depl� 
mase de oameni, de a le indoctrina. Va dura mult timp până să se poată stabili scara şi 
profunzimea consecinţelor acestui proces. 

După 1989. apare noua genera�ie de factori perturbatori, cei datoraţi 
"economiei de piată", care, astăzi, in domeniul agrar, provoacă traume inclusiv in 
cele mai "de piaţă'� economii occidentale. Apar şi contactele directe sau mediate cu 
cultura occidentală, faţă de care fiecare sătean inţelege ce poate sau ce vrea. 

Concluzia este că, toate aceste interventii dinspre exterior, au măcinat si ' ' 
continuă să macine structurile interne ale comunitătilor rurale, să le distrugi relatiile . ' 
ancestrale cu mediul natural, să le mixeze in manierele cele mai bizare. In multe 
locuri, comunitiţi le rurale actuale sunt intr-un contact intâmplitor cu mediul lor 
construit mostenit; nu e al tor si il ''remodeleazl". "modemizează" sau utilizează cum 
se pricep. D�că nu-l distrug, ' înseamnă că nu a� suficiente mijloace si o facA. dar 
rămâne frustrarea. 

Este o observaţie banală că siteanul p�utat in mediul urban prin anii '60-
'80 nu are o definitie comportamentală clară. Persoana obisnuită in două-trei decenii 
cu apartamentul d� bloc, cu utilităţile aferente mediului urban, persoana care percepe 
mai nou realitatea mondială prin filtrul spoturilor publicitare, persoana care a muncit 
sau munceşte la negru in Occident sau persoana care, pur şi simplu, ajunge intr-un 
asemenea mediu rural din întâmplare, a uitat sau nu ştie nimic despre organizarea 
pragmatică a vieţii săteşti sau despre tradiţie şi inţelege legea doar ca pe un act opresiv. 
Fiind inafara optimizări lor specifice generaţiilor trecute şi fiind obişnuit să zigzagheze 
printre legi, va recurge la decizii care frizează patologicul. 

"Modernizarea" satului Certeze din Maramureş este doar unul din exemple, 
dar este poate cel mai dramatic. Acolo totul este deja ••reglat" antipragmatic, prin 
senzatii, emotii 'i sentimente dintre care cele mai puternice sunt trufia 'i mândria 
puerill. Câştigul recent dobândit cu trudă undeva in Vest este cheltuit exclusiv pe 
··reprezentare", materializată prin \'olume gigantice, beton, sticlă, marmură, baluştri 
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şi decoraţie cât se poate. toate inutil�. Arhitectura veche, celebră la Ceneze prin eleganţA 
şi bun simţ. a dispărut complet. In sfera socialului, persoanele respective nu mai 
fonneazi o comunitate; relaţiile dintre ele se consumă spionându-şi reciproc bunăstarea 
şi efectele ei. Din acest punct de vedere. se poate face o apropiere fată de mentalitatea 
tiganilor. cu observatia că la ei există o motivatie "obiectivată" de un trecut �trictiv, 
frustrant. Principial, modelele constructive sunt tulburător de apropiate. In aceste 
conditii. evident. deciziile unor asemenea comunititi stau sub semnul hazardului si 
incoc�cntului. explicând, intre altele. impo�ibilitaiea depăşiri i  unui anumit PraB 
economic şi distrugerile amintite la inceput. In lipsa unui autoreglaj de factura celui 
evocat inainte, pentru protectia a ceea ce a rămas din organizările constructive 
tradiţionale, se impun măsuri restrictive specifice, recuperarea relaţi ilor bazice dintre 
comunitate şi mediul său natural şi construit fiind de durată. Ar fi un bine impus cu 
fona . . 

Domeniul bisericii este, in ultimul timp. cel putin la fel de contaminat de 
sentimente refuzate, in fond, de chiar spiritul creştin răsăritcan. Faptul că in secolele 
XVII-XIX au fost înlocuite sute de biserici de lemn cu unele de zidărie, străine (din 
punct de vedere tipologie-stilistic) mediului local, este una dintre dovezile că fenomenul 
ieşea deja parţial din limitele tradi\iilor locale, dar el este urmat de alte evenimente 
relativ recente cu un caracter fals pragmatic şi inafara tradiţiei. 

Recenta carte referitoare la eparhia Aradului (Pavel Vesa, Bisericile de mir 
arădene, intre tradiţie şi modernitate, ed. Mirador. Arad, 2000) pune in circulaţie o 
impresionantă listă de biserici dispărute in ultimele două secole-365, majoritatea de 
lemn (pag. 203-209), cărora le-au luat locul noi edificii, de lemn sau, mai frecvent. de 
zidărie. Ele se adaugă mutări lor de biserici de lemn pe noi amplasamente, extrem de 
frecvente pe intreg intervalul de timp respectiv (vezi şi Liliana Roşiu, Consideraţii 
privind strămutarea, ca soluţie e:ctremă de salvare a unor biserici de lemn din judeţul 
1imiş, "'Memoria satului românesc", Timişoara 1 997, pag. 2 1 3  şi cont. ), evenimente 
consemnate dealtfel pe intreg teritoriul ţării. Pânl aici se poate accepta că procesul se 
inscrie intr-o oarecare măsură in caracterul pragmatic tradiţional, chiar dacă se recw-ge 
la unele noutăti morfo-structurale. 

Părintele Pavel Vesa consemnează, insi, şi primele cazuri de dispariţii 
ulterioare organizării protcc\iei monumentelor din România interbelici şi. fiind vorba 
despre monumente clasate, in ciuda unor decizii ferme ale forurilor de avizare şi 
control. Retine atentia (pag. 1 1 7) cazul celei mai valoroase biserici de lemn din eparhie
cca de la CApru\a. c�nstruită in 1 786 (şi ea pe locul unei mult mai vechi biserici -"St: 
Arhangheli"), introdusă pe lista monumentelor in 1 926. in 1 928 credicioşii cer 
demolarea biserici i  in situatia in care in 1 925 se construise una nouă, de zid. Jn ciuda 

' 

refuzului oficialităţilor. in 1 93 J .  biserica de lemn era demolată fără nici un motiv. 
Mai mult. se �tie că vechea biserică nu era substantial mai mică decât cea actuali. 
astfel încât motivul acestei inlocuiri este atingerea unui status superior, evident, iD 
viziune locală. 

in episodul de mai sus intervine un nou aspect- renaşterea bisericii ortodoxe 
din sud-vestul României actuale. Este un proces in doi timpi, primul desfăşwindu-se 
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in secolele XVIII-XIX. al doilea in perioada interbelici, ultima rcfcnndu-se de fapt 
la hiscrica românească. 

Debutul procesului se petrece odată cu retragerea din zonă a Imperiului 
Otoman. Putinătatea documentelor referitoare la situatia bisericii crestin.: in general 
şi a celei ort�oxe in particular. in perioada ocupatiei oiomane, împiedică cuno"aştcrea 
măsurii in care fenomenul anterior, medieval. continuă sau este suspendat. Se bănuietite 
menţinerea unui mic număr de biserici. ale" căror caracteristici arhitecturale sunt. pe 
de altă parte. complet necunoscute. Cert este că noua genenfie de biserici incepe să 
fie cdificată cândva la inceputul secolului XVII I .  Marea majoritate sunt de lemn. 
tradiţia locului şi condi�iile modeste fiind cauzele principale ale acestei OJ)\iuni. Procesul 
va continua până către stărsitul secolului XIX. 

Începând cu sfarşitul secolului XVIII ,  acest tip de edificare, utili:zând forme. 
tehnici şi materiale tradiţionale. se împleteşte cu inlocuirea vechilor biserici de lemn 
cu noi biserici de zidărie, odată cu creşterea populaţiei şi a mijloacelor financiare. 
Aici intervine primul impact cu modernitatea. manifestati in domeniul stilistic si 
constructiv. Imensa majoritate a noii generaţii de biserici ortodoxe (sirbqti şi a�i 
româneşti )  adoptă stilul baroc. Odată cu sîarşitul secolului XIX, maniera de edificare 
unnăreşte fidel mutati i le stilistice contemporane, edificându-se biserici neoromanice, 
neoclasice sau eclectice. Câteodată, arhitectul sau m�terul respecti caractenil stilului 
respectiv, alteori intervin modificlri, cele mai multe reprezentând adaosuri necesare 
ritului răsăritean- turla Pantocratorului. absidele laterale de rezolvare a planului treflat 
etc. Se întâlnesc şi numeroase edificlri modeste, unde nu poate fi detectat stilul 
dominant. 

Al doUea dmp al procesului reprezinti revenirea in for1ă a bisericii onodoxe 
româneşti in zonă. după ce, in secolele XVIII-XIX, in Banat. ea fusese practic 
subordonată celei sârbeşti. Această revenire este împletită cu consistente şi deseori 
dominante comandamente politice, fapt ce face ca fenomenul si derapeze către 
domeniul doctrinar. Mai mult. noile biserici (mai ales .. catedralele", de mari dimensiuni) 
după o indelungati ruptură fată de traditie, sunt obligate să imbrace straie cu orice 
preţ tradiţional-ortodoxe, dacă se poate. româneşti. Procesul rezultat, cu nenumărate 
cacofonii stilistice. adaugă un plus de confuzie in mediul bisericesc sătesc, unde incep 
să fie mixate elemente apusene (dupA cum am văzut, obişnuite in zona Banatului) cu 
elemente bizantine, moldoveneşti, munteneşti ("brâncoveneşti"), la care s-a adăugat 
o nestăvilitl dorintă de completare cu tot ceea ce spiritul local considera că este neaoş 
ortodox românesc. Noile biserici nu mai răspund necesitAtilor reale ale comunillitilor. 
Ele devin neapărat mai mari, mai bogate, mai strălucitoare decât vechile edificii sau 
bisericile altor confesiuni, evident, din motive de intoleranţă sau reprezentare. Ele nu 
pot tolera in preajmă modestele biserici de lemn şi asta explică gestul demolărilor 
fără sens la care m-am referit. Pragmatismul manifestat inainte este treptat inlocuit de 
factori emoţiona li. Constatarea se aplică inclusiv bisericilor greco-catolice. Este extrem 
de concludent fenomenul localizat intr-o anumită zonă, in spe\ă. a Bârzavei. comună 
de pe Valea Mureşului . Aici, toate cele trei biserici ridicate intre războaie sau după 
(Barzava- greco-catolică- cea 1 940, Dumbrăviţa- 1 947 şi G�ii Noi- 1 975, adoptă un 
model aproape identic-un mixaj ciudat de bizantinism şi arhitectură baroci, cu partea 
apuseană extrem de masivă. Evident. in toate cazurile amintite, se pune problema cât 
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de mult din acest proces apartine comunităţilor şi cât clerului, dar nu imi propun si 
lămuresc aici această di lemă. 

Concluzia este că, pe parcursul a circa trei secole, biserica ortodoxă zonali 
a oscilat intre toate tipologiile posibile, contemporane sau mai vechi, astfel încât nu 
mai poate fi vorba de vreo continuitate sau de vreo unnă de pragmatism in decizii. 
Motivul dominant era trufia şi concurenţa. prin orice mijloace şi cu orice pret. 

După 1 989. la scara României, fenomenul a căpătat o alură efectiv 
halucinantă. Sute şi mii de bil>erici noi iau locul celor vechi sau le umilesc prin 
dimensiuni, forme, proximitate agresivă. Modelele adoptate sunt de o lipsa de elegantA 
si bună cuviintă neintâlnite in istoria românească a constructiilor. Mesteri locali, 
tehnicieni sau s'impli enoriaşi incitaţi de prelaţi se intrec in numlr de turle �u turnuri, 
brâie. acoperişuri bizare, decoraţii excesive. Excepţiile pot fi numArate pe degetele de 
la o mână, ele datorându-si calitătile contributiilor unor arhitecti din Timisoara sau 
Arad. In Banat-Crişana, n�i le bi�rici au flcut să dispară doar in ultimii &iti câteva 
biserici de lemn clasate sau scoase de pe listele de monumente din motive obscure. 
Una dintre ultimele este Troaş. din zona Aradului, unde se consemnează cea 4-S 
dispariţi i. 

Un recent episod. conswnat pe parcursul a ultimilor ani, a relevat din oou 
mutaţii le comportamentale petrecute in sânul unei comunităţi locale din zona Aradului. 
cazul putând fi considerat exemplar. Relatarea lui este obligatorie pentru înţelegerea 
mentalitAtilor actuale, inclusiv ale prelaţilor. 

ln primii ani '90, la Gro�eni începea construirea noii biserici, unul din 
obişnuitele .. torturi" ale zonei arădene din deceniul X. Am plasamentul este ales, situaţie 
iarăsi frecventă, la câtiva metri est de vechea biserică de lemn. ' 

Conform s�diilor de specialitate, biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva 
fusese adusă prin 1 724- 1 725 din satul Voievodeşti şi se distingea prin proporţia navei 
şi a turnului, precum şi prin calitatea deosebită a picturii interioare şi mai ales a 
iconostasului. Biserica suferise in perioada interbelică o serie de modificări (forma 
coifului turnului şi tencuirea navei) şi pentru ea, monument clasat (suspect, doar pânl 
la inceperea noii biserici), exista un proiect de restaurare al c. arh. Mircea Serb, la 
timpul respectiv angajat al Episcopiei de Arad. 

Cu toate referirile documentare, cu toată valoarea incontestabilă a bisericii. 
ignorându-se complet reglementările legale, in 1 998 incepe demontarea bisericii de 
lemn pentru foc. Pur şi simplu. Din întâmplare. Mircea Serb vizitează zona şi convinge 
comunitatea locali să amâne demolarea bisericii pentru a o utiliza (argument hotărâtor) 
deocamdată, ca .. organizare de santier". 

in acel�i timp, la Arad, părintele Pavel Vesa incepe demersul de ridicare in 
incinta Spitalului Clinic Judeţean a unei biserici. El era ajutat de o importantă donaţie 
din partea doamnei academician Cornelia Bodea. 

in 1 998, debutează incercarea de a lega cele două procese, prin propunerea 
de mutare a ceea ce rimisese din biserica din Groşeni in incinta Spitalului şi de 
completare cu elementele dispărute, proces ajutat de existenţa proiectului de restaurare. 
Se constituie un mic grup de profesionişti, inclusiv din sfera restaurării de picturi, 
care, pe diferite căi, reuşesc să producă reorientarea demersului, evident, profitind de 
calităţile şi disponibilităţile omului de cultură Pavel Vesa, unul dintre cei mai cita� 
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autori din ultimele decenii in privinţa istoriei bisericii arădene. 
Odată convins sponsorul de oportunitatea gestului, incep demersurile pentru 

mutarea bisericii. dar incep şi ciudăţeniile de care procesul nu va duce lipsă până 
către sfârşit. Aflând că vechea biserică interesează pe cineva altfel decât ca lemn de 
toc. preotul din Groşcni incepe să joace cartea omului conştient de valoarea bunului 
său. In primele faze, spre disperarea tuturor. refuză vehement si cedeze biserica. In 
fazele ulterioare preotul incepe in fine să emită pretenţii, care fac din bietul rest de 
biserică un obiect devenit deodată extrem de valoros. in consec::inţl. noul beneficiar 
ar fi trebuit să termine biserica aflată in şantier "la roşu", si o picteze, sl o doteze 
complet, totul ridicându-se la un cost exorbitant. Timpul devenea presant, existând 
pericolul depăşirii perioadei de vară. după ce proiectul fusese întocmit inclusiv cu 
participarea unor specialişti din cadrul Institutului Proiect Arad. Proiectul la care 
contributia majoră a avut-o Mircea Serb, continea elementele necesare mutArii si o 
complet�re cu pronaos . turn şi pridvor, la ca�e s-ar fi utilizat materiale noi, vizibil 
diferite faţă de restul bisericii. Lemnul vechii biserici devenea din nou aparent ca 
inainte de 1 930. Totul bazat un studiu atent al amplasamentului şi al proporţiilor, prin 
care noile completări si sugereze vechea siluetă. In jumătatea apuseanl era prevlzut 
un demisol, necesar unor anexe ale bisericii. 

Reactia Episcopiei, in momentul in care i se cere medierea. este ambigul, 
devenind brusc interesată de biserica de lemn din Groşeni. Nu era oare pe lista 
monumentelor? Dacă da, putea fi mutată? Pentru lămurirea lucrurilor, se recurge la 
tot arsenalul de relatii şi de argumente, intre care, dramatică era dilema: se lasi biserica 
pe loc şi. fie se ruinează total, fie este pusi pe foc sau se mută la Arad. salvându-se 
indiferent dacă este monument sau nu. Cu atât mai necesar dacă este. in fine, se 
semnează un protocol prin care se dau paftiale satisfactii comunităţii din Groşeni, dar 
asta nu rezolvă definitiv problema, preotul din Groşeni tefliversând lucrurile câteva 
luni, pentru a obţine un plus de avantaje. Părintele Vesa rezista cu greu tentaţiei de a 
abandona proiectul. 

In toiul verii, in momentul in care debuta şantierul la spital, o noul întâmplare 
a\'ea si amâoe mutarea bisericii pentru anul următor, cu consecinte grave în ceea ce 
priveşte integritatea edificiului şi mai ales a picturii. Inspectoratul in consbuc\ii din 
Arad opreşte şantierul pe motiv că nu exista proiect de demolare a vechii biserici! In 
nomenclatorul susnumitei institutii (care nu cred că a cerut in vreo situatie proiect de 

. , 
demolare pentru bisericile şi alte edificii monumente de arhitectură sau in zone 
protejate, dispărute in ultimii 10  ani) nu exista poziţia ••mutare". I�i suspans, iarăşi 
febrile încercări de a rezolva problema. Până la lămurirea situa�ei a trecut exact timpul 
optim pentru mutare. Pictura, devenind casantl din cauza frigului, nu ar fi rezistat 
demontirii şi depozitării. Mai mult, Doina Mihlilescu. care s-a angajat, prin practica 
de vară a studenţilor ei de la Arte Plastice, la mutarea picturii, rata şi ea această ocazie. 

lama a fost depăşită nu fără emoţii, dar anul următor, prin efortul remarcabil 
al părintelui Vesa, fragmentul de biserică işi glsea locul in curtea Spitalului şi începea 
const(Ucţia părţii apusene. Cu ajutorul mai multor sponsori, treptat, biserica prindea 
contur şi, in ciuda unor mici deroglri de la proiect, acum reprezintă mica bijuterie a 
zonei. Intre timp pictura a fost restaurată, iar iconostasul şi-a ocupat locul consacrat. 
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Teudur Otlllvian Gheorghi11 

Sfinţirea a avut loc de Sfânta Paraschiva. patroana bisericii .  la inceputul tollJ1lnei 
anului 200 1 .  Este l impede că se reuşea o rezolvare in disperare de cauză. Vechea 
biserici ar fi trebuit să rimână la locul ci, restaurată şi respectată de săteni, mai ales el 
plusul de locuri din noua biserică este nesemnificativ şi nu justifica inlocuirea. 
Beneficiarul adevărat al ''afacerii" din Groşeni este lesne de găsit. 

Scurta istorie lasă să se citescă direct sau printre rânduri multe elemente 
care definesc realităţile unei comunităţi obişnuite din mediul rural românesc. Fazele 
intâmplirii conturează, in parte şi împreună. ideea mutaţiilor profunde petrecute in 
sfera comportamentului. Comunitătile actuale au pierdut tot ce câştigaseră in timp ia 
sfera mentalului colectiv, fără să c�tige, in schimb, decât confuzie. răsturnare de 
valori, o bizari raportare la modernitate. Cei ce constituiau bunii sfătuitori ai lor (preoţi, 
invi{itori) sunt deseori lipsiti de calităţile cerute şi nu sunt interesaţi să le capete. 

Concluzia este că, extrapolând la scari zonală,  ş i  acoperind toate 
componentele unei aşezări rurale. programul de protecţie a ansamblurilor şi pieselor 
de arhitectură istorică sau traditionali valoroase va întâmpina serioase dificultăti. Existi 
şi pericolul distrugerii dclibe;..te a unor elemente in situaţia refuzului ofici�lită�lor 
de a aproba anumite transfonnări sau demolarea. Ca in 193 1  la Căpruţa. 

Singura soluţie rămâne ca protecţia institutionalizată să fie dublată de corequ 
ale mentalitătilor, fapt incercat in câteva situatii, cu rezultate diverse, in ultimii ani. • • 
Este cert că trebuie insistat, pentru că bunăstarea, dacă va fi, va reprezenta cel mai 
mare pericol pentru acest patrimoniu. In  condiţiile comportamentului mutant al 
comunităţilor rurale din zonă, bunăstarea va accelera procesul de "modernizare". 
impunând acţiuni exterioare contra cronometru de protecţie a mediului existent. 

• Lucrare prezentată la Simpozionul Internaţional Monumente 2001 

UN PROGRAMME DIFFICILE: LA PROTECTION DE 
L' ARCHITECTURE RURALE TRADITIONELLE DE LA REGION 

BANAT-CRISANA. ETUDE DE CAS-L'EGLISE DE BOIS 

Resume 

Dans ce moment, le habitat de la region Banat-Crişana se trouve dans une 
situation favorable en comparaison avec le reste de territoire. I l  y a des nombreuses 
villages et architectures communautaires integralement ou partielement conservees. 
Dans meme temps, on constate des activitees et des situations agressives: pollution, 
depleuplement, changements des mentalites, des interventions dures dans le habitat 
traditionel. lgnores, elles peuvent provoque des importantes destructions. 

Dans une situation difficile se trouve meme les eglises de bois, qui, dans le 
dernier temps, ont ete frequement detruites par l 'edifications des nouvelles eglises. 
Finalement, on decrit le processus de sauvgarde de l 'eglise de bois de Groşeni 
(departement d'Arad), deplacee dans l 'enceinte de l 'hopital de departement. 
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Patrimonium Ba11aticum 1. 2002 

Ţohe.ţti 1 776 (după C. Petronu) 

de demolare) 

PL 1. Bi eri 1 d lemn din :ono Aradului (după P. esa. op. cil.). Se obs n·ă continuarea unor 
lipolo ii moi �·echi şi tendinţa de adoptare a unor elemente de noutate stilistică. in general d ac turii 

baroca. 
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Groşeni 1 714 (după C. Petranu) 

Pl. Il. Bls rici de lemn din zona Aradului (după P. e op. cit.). 
llpologii nwi L'echi � 1 tendin{a d adoptDf a unor el mente de nourat sti/isti -. in general defoci'tdD 

baroca. Imaginile buericii din Groşeni urprind etapa iniţială . i lrans ormiiril uferilc in 1910. 
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PL III. Catel btS ria dm comuna Bâr:cn• (pen do im rb licii . '  po tbelicii) care adoptă o 
llpologie tt\' mii11ă1oare. străi11ii ::on i 1 i alt r tipologti tradiponole mmâ11 . n: o Dru11brăV1ţa. 
b Groşii , oi. c Btir:o1 o (greco- atoli -). In mod crt, le 11111 influen{ot ti un ontier /o 1. 
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PL 1 . Eta ,;, disrrog • �� rt'Cuperarea hisericu Jm m.yem: a,b. hl erica in cur. d demolare. 
Imn ine o.t rmara şi t'crmo. tasul, c d. In t•nca mut tlti in iucmta Spuolulm Judeţ n11 din Arad, 

compl tata cu părţt/4! ltp\11 dm :ono oc ul ntolii. 

d 
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P11tri111onium Bantltlcu•, /, 1002 

INSEMNĂRI DESPRE PICTORUL 
DIODOR DURE 

Ioan /ovarr 

Despre Diodor Dure se poate spune că arta i-a fost pe tot parcursul 
viet i i  un cadru de referintA, un vector central de modelare si  de orientare a . , . 
personal i tăţi i .  Se na,te la S septembrie 1 929 la Lugoj,  oraş prin defini\ie 
marcat de atentia deosebită acordati culturi i .  Tatăl său, s i  care s-a numit tot ' , 
Diodor Dure, a practicat acuarela, a publ icat desene în presă şi a editat 
publicaţi ! . Copi lu l  ,i-a urmat famil ia în periplu slu prin Bucureşti şi Cluj 
Napoca .  ImpreunA cu mama sa, totu,i, se va stabi l i  în 1 937 in Timişoara, iar 
aici, urmează Şcoala de Arte Decorat ive, avându-i profesori pe Catul Bogdan, 
Romul Ladea, Aurel Ciupe, Anastase Demian şi Julius Podlipny. Intre 1 948 
şi 1 956 va funcţiona pe postul  de pictor la Muzeul Banatului  'i de scenograf 
la Opera Română şi Teatrul German. Din 1 956 se va dedica exclusiv picturi i ,  
act iv i tăt i i  de l i ber profesionist d in  atel i er, răminind pentru tot restu l ' 
existentei strict circumscris artei .  ' 

Pentru Diodor Dure postimpresionismul este încă actual ca formulă 
artistică ş i  intropatia ca experienţă estetică. Pe aceste două pal iere îşi va 
construi intregul eşafodaj al picturi i .  Post impresionismul de tip cezannian, 
teluric. va găsi in personalitatea sa un pictor manifestat in v irtutea talentu lui 
ş i  a naturii mereu invocate. i n  virtutea talentu lu i ,  pentru că in mod conştient 
se bizuie pe dotaţ ia nativă, pe predispoziţ i i le  înnăscute şi pe referinţele 
naturi i ,  pentru că toate temele picturi i sale provin din natură, sunt considerate 
şi tratate ca atare. Ţine de ordinea evidenţelor faptul că pânze le real izate au 
aplrut din simţul slu de colorist, din vocaţ ia culori i ,  după cum există, la fel ,  
aspectul că  acest pictor nativ a reuşit să se  păstreze necontaminat, ferm in  
credinţa haru lui ş i  llisându-se firesc incadrat intr-un perimetru delim itat 
fundamental de mari admiratori, tot nat ivi ,  ai naturi i ,  precum Giorgione, C .  
D. Friedrich, Cezanne sau N .  Grigorescu ' . 

Regimul intropatic, la rându l său, funcţionează firesc , căci undele 
de bucurie, de simpatie ale autorulu i  trec în mod constant către lucruri, in 

1 Coriolan Babeţi afirmă că ,,Provizi i le lui  Diodor Dure ar fi . sunt: conşti inţa 
spiritului picturii româneşti, [ . . . ], capacitatea de efort, pasiunea, cordiali tatea. 
corecti tudinea, modestia, bunătatea, o uriaşă voinţă de artă" (Catalog de 
expoziţie, 1 982) .  
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timp ce pinza inregistreazA ecouri le felului in care lucrurile răspund, a felului 
in care rezonează şi remit  sent imentul cu care au fost invăluite2 • Aşadar, 
avem de a face cu un art ist la care intră in acţiune întâi atitudinea, apoi, 
s impatia încarcă emisia s i  abia după aceea este receptat răspunsul determinat 
ş i  se real izează inregist;area lu i  pe pânză) . În aceeaşi măsură in care pictura 
este un asemenea rezultat şi pictoru l este un oficiant al concordii lor cu lumea4 • 

Diodor Dure practică o pictură imnică. o pictură de slăvire a naturi i ,  
a ex istenţei oferind nota alexandrină şi tonal i tăţi le bucol ice ca un adevăr 
revelat al fi inţări i .  Pare să fi găsi t  o I nsulă a Feric i ţ i lor sau pare să fi 
descoperit o Arcadie prezentă, imediată, căreia formula post impresion istă ii 
conferă permanenţa lucruri lor, partea de dăinuire din ele, ii asigură stabi l i tate 
şi densitate .  Rezumarea şi s imp l i ficarea, exerc i tându-se, prec izează o 
densificare telurică alunecând spre mineral' . 

Proiectarea eului  asupra lucruri lor determ ină nu doar animarea 
acestora cu bucuria de a vedea ci descoperă şi un sens panteist, pretextul 
contopirii cu lumea, direcţia integrării in ea, după cum, in lucruri, va fi 
descoperită aceeaşi esenţă, un fel de consanguini tate cu privitoru l .  De buni 
seamă ce continutul acestei proiecţi i este simpatia, l ucruri le devin loc de 
trăire, colonie externă a sufletului ,  ofici i  ale afectivităt i i .  In cazul lui Diodor 

' 

Dure adecvarea lumii  exterioare la l umea interioară face ca simţământul si 
instituie aceeasi stare senină si încrezătoare, luminoasă si tonică, solară si 

' ' ' ' 

diurnă, cu  precizarea că apare uşor melancolică, nostalgică, puţin umbrită şi 
întri stată, puţin ingândurată şi ceţoasă . Imprumutul de sensibi l i tate făcut 

2 O aserţiune a lui Andrei Pleşu este, de asemenea, edi ficatoare aplicată şi 
in cazul pictorului la care ne referim: "Peisajul ar fi echivalentul unor stări 
sufleteşti resimţite de cel care il contemplA in momentul însuşi al contemplări i .  
Astfel spus natura nu  e decât oglinda afectelor particulare ale omului". (Andrei 
Pleşu, Pitoresc �; melancolie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 992, ed. 1 1 ,  p.50). 

J Impl icaţii intropatice există şi la un alt nivel de receptare al operei :  "Materia 
va fi deci pentru noi intim i tatea energiei cerului care trudeşte. Obiectele 
pământului ne redau ecoul flgăduiel i i  noastre de energie. De indată ce ii redAm 
intregul onirism travaliul materiei trezeşte in noi un narcisism al curajului" 
(Gaston Bachelard, Pămantul �; reveriile voinţei, Editura Univers, Bucureşti, 
1 998, p. l 0). 

4 .. El cult ivA consecvent acea ambivalentă a inspirat iei  exterioare si  a ' t • 
evenimentului interior in perfectul lor echi l ibru dinamic

" 
constată si un alt 

' 

comentator (Coriolan Babeţi ,  op. cit .) .  
' Acelasi Coriolan Babeti confirmă: "ne găsim in fata unei opere care, in • t ' 

tota l i tatea ei ,  se instalează in registrul grav al artei româneşti din zodia 
frumuseţi i  fruste a teluricului .. cAci ,.Un straniu magnetism accelerează semnele 
spre suportul lor terestru" (Coriolan Babeţi ,  op. cit . ) .  
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l ucrurilor. atribuirea de rosturi ale afectivităţii  indicA tocmai aici  factorul 
fundamenta l ,  căci  atitudi nea subiectivă construieşte pro fi lu l  i magist ic ,  
p i ctorul punând in faţa och i lor no�tri propri i le lentile, propria v iziune.  
Autoproiccţia asigură importan\ă conţinutului  iar lucrurile devin importante 
pentru forma �i  culoarea lor, pentru semni fica�ii le pe care le poartă. Este 
vorba despre un conţinut sufletesc care ia forma obiectului in care a fost 
turnat. 

Pictorul există in pace cu natura, se prezintă ca fi ind multumit de 
ca. astfel încât operatia artistică arc loc aproape de la sine ca transcriere, ca ... 
echivalare pe pânză. Impăcarea şi seninătatea unei naturi binccuvintate şi a 
unui om mântui t  apaqin unei viziuni  de spiritual i tate ortodoxă6 • Miracolul 
văzut al celor ce ex istA descoperă in at i tudine acceptare, concederea, 
adeziunea flră rezerve la lucrurile care se văd şi se simt. Văzutul este cel 
�are determină acceptarea iar aceasta instituie acordul,  armonia lumii .  in 
voinţa de a inregistra, de a opri in loc c l ipa, vibrează recurenţe de ordin 
romantic .  Diodor Dure se dovedeşte a fi un Corneliu Baba al peisajului ,  al 
naturi i .  Corespondenţa reversibi lA dintre pictor şi natură este mediată de 
ochiul artistului,  de felul  lui de a vedea lumea şi  de a priv i  l ucruri le.  

Poate tocmai de aceea nu pânza se comporti ca o oglindi, c i  lucruri le  
sunt o oglindă a stării sufleteşti. Când lucruri le  devin  ogl inda sufletulu i ,  
intreaga natură apare ca  o i mensă oglindi. Avem de  a face cu o structură 
relaţională de t ip narcisiac in care rostul este să te vezi intr-un peisaj,  să te 
vezi in lucruri, şi mai mult decât atât, să te recunoşti, si te regăseşti in ele. De 
aceea contemplaţia este regimul propriu al  cazului de faţă iar  admiraVa este 
regimul sufletesc. M i robalanţa din real şi bucuria de pe pânză impun ca in 
atitudinea anistului să persjste ceva pygmalionic, Diodor Dure chiar fiind 
îndrăgostit de l umea pe care o vede şi chiar îşi  doreşte să ii dea viaţă pe pânză 
şi să o reţină pentru totdeauna aşa frumoasă şi caldă. Se pare el zeii I-au ascultat 
de bună seamă ce ne face s imţită prin pictură un fel de tinereţe fără bltrâneţe 
si o viată fără de moarte. . . 

Modelul  paradisiac se vede transpus aievea intr-un paradis terestru, 
deşi natura se află la s fârşitul  veri i ,  la vremea fructelor coapte şi a lucrurilor 
împl ini te, vara este parcursă şi lasă loc aşteptări i toamnelor lungi şi insorite. 
Ad ieri melancol ice produc o uşoari aburire a pri viri i  ş i  o nuanţează in 
to n a l i tate  nosta l g i c ă .  A ceasta  s u b l i n i ază  şi m a i  m u l t  pămân tul  c a  
el ementari tate, i l  fac şi mai mult prezent i n  toate. Este o lume a teluricului 
dominatA de vegetal .  Împrej urarea aparte este dată de faptul că vegetaţia 
reprezintă haina, îmbrăcămintea singuri, uşor aspră a lumi i .  Totuşi in acest 

& Ortodoxă in sensul spiritualităţii formelor: .,Peisajul adevărat nu reproduce 
natura, cât o imaginează, dacă nu de-a dreptul o instituie, după exigenţele unei 
interiorităţi orientate anagogic" (Andrei Pleşu, op. cit. , p.68).  
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final triumfal persistă bucuria precum intr-o nemuritoare copi lărie. Imagistica 
evocă un august al unecind in septembrie sau un septembrie rămas inel din 
august. Ca spirit  creator de atmosferă. această pictură se apropie de Ioan 
Andreescu .  dar. ca simţire producătoare de atitudine, apare mai apropiată de 
N icolae Grigorescu. 

Pictor al  permanenţelor fi ind. Diodor Dure va rămâne credincios in 
pictură ace lei  valabi l i tăţi de t imp şi de stare. devenită aproape emblematicl 
l i rismu lui  românesc, man i festându-se, când coşbucian ( .. Zări le de farmec 
pl ine . . .  "), când aplecat spre tonuri din Topârceanu ( •• Sus pe dealuri toamna 
pune . . .  ") .  Dar, d incolo de elanul sufletesc şi dincolo de bucuria trăiri i ,  peste 
lume se aşează estompe odată cu zvonurile tomnat ice. Ziua coboară către 
seară, iar in după amiezile tirzi i  işi dezvăluie particularităţile lumea şoaptelor 
şi a adieri lor. Mângâicrea este acum gestul caracteristic şi tot ce ellistă acum 
va rămâne veşn ic aşa, căci intrarea in etern itate s-a produs deja. 

P ictura lui  Diodor Dure se află polarizată in jurul a două ipostaze 
complementare ale spaţial ităţ i i :  pe de o parte, apropierea, care va fi dezbitutl 
in natura statică, in flori, in portretistici şi in compoziţia figurat ivă, pe de 
altă parte, depărtarea, cercetată in peisaj .  Spec i i le respective ale picturii 
corespund treptelor de existenţă ale lumii ,  iar acestea se suprapun planuri lor 
de adâncime. Ordinea spaţială este graduală in apropiere. concentrică, pentru 
că spaţiul l iminal,  universul imediat, lumea vec inătăţilor cuprinde obiectele, 
lucruri le care sunt cele mai apropiate; urmează florile. apoi sunt percepute 
personajele, figurile umane. care sunt şi apropiere şi depărtare, persistând o 
ambiguitate predictivă.  Până la u rmă. cât este apropiere şi cit este depărtare 
in profilarea lor se rezol vă in v irtutea speci ficului uman : aparţin apropierii 
prin prezenţi şi  aparţin depărtării ca stare. in schimb depărtiri le, deşi se vid 
d e c e l a t e  in p e i s aj ,  a l c ă t u i es c  c â t e  un a n s a m b l u  u n i c  de v e dere. 
Complementaritatea aproape - departe este cea care declanşează şi  alte câteva 
polarităţi i mpl ic i te,  dar de mare importaniă in comunicarea artistică:  timp 
spaţiu, stare - vedere, emoţie - nrivire. In apropiere se face simţit  timpul 
trecând prin lucruri, acestea freamătă şi-şi exhibă c l ipa in care există, c l ipa 
care dispare in neant; in depărtare, in schimb, se face simţit  spaţiul, di stanţa, 
locul din care pleclm. Apropierea imi găzduieşte starea in t imp ce depărtarea 
conţine ceea ce eu văd in funcţie de respectiva stare; apropierea imi produce 
emoţia, acea emoţie care mă determină să privesc intr-un anume fel ceea ce 
a reperat şi fixat privirea in depărtare 7 •  

in apropiere l ucruri lor l i  se poate cit i  substanţa ş i  l i  se poate intui 

' "E tot una cu a spune că natura capătă aspectul totalităţ i i  in care extremele 
se întâlnesc : concretul cu universul, omul cu zei i ,  exterioru l cu lăuntricul. 
materia cu lumina. Iar ambianţa acestei spectaculoase intilniri e depărtarea,. 
(Andrei Pleşu. op._ cit . ,  p. 70). 
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seva, apar apăsat conturate, cu un decupaj încărcat de deta l i i  sensib i l e  in 
d irecţia expresi vi tăţi i ,  in apropiere predomină forma �i  culoarea. se percepe 
tensi unea e lanurilor e x i stenţiale8 • Lucrurile, fructele, legumc lc. florile din 
naturi le statice a firmă o int im itate ca ldă. figuri le umane d i n  portrete şi 
compoziţ i i  sunt oarecum umbrite, tăcute. intotdeauna aşezate, dar toate par . 
a fi un fel de recipiente, de conductori ai timpu l u i .  Dar n u  este un timp care 
deteriorizează, ci un timp care conservă. care păstrează. Poate de aceea 
lucruri le şi figurile d i n  pinzele lui Diodor Dure nu sunt supuse alteritAtii , c i  
doar se l ivrează uşor pitoresc prin felul  in care ne reţin atentia, dar şi  uşor 
melancol ic  prin adumbrirea care le învăluie.  · 

F ructele, legumele, nic iodată in număr mare, aşezate, de reguli, pe 
masă, sunt, ca semn i ficatie, hrană, dar împreună cu flori le si cu alie l ucruri 

' . 

deţin şi un ro l mai i mportant, mai nobi l ,  sunt ofrande, cu atât mai mult cu 
cât stau intotdeauna pe o fa\ă de masă ori  pe un ştergar. Naturi le statice 
real izate de Diodor Dure caută concreteţea, de aceea se pune accent pe valorile 
de t ac t i l i tate .  S u b l i n ierea materi a l ă ,  c la r i tatea formelor  a lcltui esc un 
re pertori u restrâns .  dar v a l id in a rea l i za part icularitate& de expresie .  
Densitatea găsită in lucruri şi i ntensitatea adăugată de anist, relevA o matitate 
pe care alunecă blând lumina, aceasta nu pătrunde ci imbrlţişeazi, subl iniazA 
cromatic .  A lcătuirea, potenţatl in felul  acesta, genereazA acea diferenţiere şi 
acea del imitare de naturi si întreţină i n  apropiere o firească varietate. 

N aturi le statice real izate de D iodor Dure întreţin in spaţiul  imediat 
pc care il evocă un ce afectuos, respiră un aer domestic ce aminteşte scenele  
de gen a l e  picturi i  o landeze. O asemănătoare căldură ş i  certi tudine.  o 
famil iaritate, o pace şi o siguranţă inviolabi le. Tonal itatea domestici, puternic 
sanguiniza tă intimi.'il, provine din fel u l  in care artistul  concede la ceea ce 
e x i stă,  d i n  tol eranţa tandră ş i  d i n  acceptarea inţeleg ătoare man i festati 
permanent. Aceste naturi statice aflate, fie in interior, fie pe masa din grădini, 
îşi consumă prezenţa agreabilă intr-un regim d iurn constant. 

A propierea permite analitica formei,  dă relief imediatului  şi-i lasi 
posi b i l i tatea unui m icrocosmos bogat in sine dar închegat ca viz iune.  
Lucrurile văzute în  mic deconspiri treceri şi transferuri, sosiri intr-o galeşl 
caleidoscopică. La rindul ei, prezenţa umană, in portrete şi in compoziţ i i le  
figurative, se  vede circumscrisA aceloraşi caracteristici a le  aceleiaşi apropieri, 
cu d i ferenţa că aici  forma este aproxi mată, rezumată emblematic într-o 
neuzurpab i lă tăcere. Inchiderea în sine, risfrângerea lăuntrică este mai 
degrabă umbrită decât l um i nati. Expresia,  i ndividual izarea pare să fie 

1 Andrei Pleşu subliniază : "aproapele nostru e extensia ident ităţii noastre, e 
sinele nostru lărgit. Sinele lărgit, sinele in expansiune, sinele care se re"·arsă 
asupra proximilăţii sale" (Andrei Pleşu, Limba păsărilor. Editura Humanitas. 
Bucureşti,  1 994. p.250) .  
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real izati aproape exclusiv din umbre .  Personajele  nu au nimic de comunicat 
in afara unui perimetru intunecat pe care il del i mitează, dar în acest perimetn. 
p lastici tatea este suficient întreţ inută pentru a evoca, c h i ar rezumativ, 
particulari tatea din prezenţa persoanei .  Nu fişa caracterologică constituie 

· temeiuri le  portretistici i p ictorului,  ci inefabi lul figuri i ,  irepetabi lul  profillrii 
in imediat.  De retinut că acest i mediat nu este nici  spatiu, n ic i  intătisare 
este părere, zvon .' Este ceea ce rămâne pe ret ină imediat după ce ai i�c� 
och i i :  urma optici, vibratia din proximitate. Iar dacă, in parte, peste lucruri 
şi .  s imptomatic, peste fig

'ura umană survine o oarecare melancolică umbrire 
este pentru că timpul din j ur, abia percept ibil ,  dar irevocabi l  îşi aruncă umbra 
diafan ş i  decis iv. in  i mediata apropiere a lucruri lor şi  a figurilor spatiul este 
ca şi inexistent, nu el suportă ceea ce există, ci numai timpul, el,  invizibi l ha 
fond, se lasă maxim ident ificat in formă. Dar formele nu relatează trecerea 
t impului ,  ci sosirea lui ,  acumularea .  Timpul sporeşte. 

În schimb, in peisaj e, unde domneşte depărtarea, totul se justitiei 
exclus iv  prin spaţiu ş i  intr-o statiei tul burată numai  de mărunte, abia 
perceptibile metamorfoze. Depărtarea la Diodor Dure îmbraci forma câmpiel, 
un spaţ iu cu zări le deschise unde răsăritul şi  apusul de soare se oferă integral 
intru toată măretia lor, unde ploile şi furtuni le se manifestă in teren l iber, 
unde stihi i le naturi i îşi  poartă slobode puteri le  peste esenţialul lum i i ,  unde 
tări i le cerului  se man i festă nestingherite peste un teluric l in iştit ,  absorbit 
spre adâncuri . Lumina soarelui  se cerne domol şi intens până la a egaliza 
intensi tatea zonelor luminate de pe lucruri cu densitatea umbrelor purtate, 
până la a transforma lucruri le intr-un ocean de evanescenţe. Distanţele dintre 
o zare şi a l tă zare măresc in raport cu pri vitorul ş i ,  mai ales, micşoreazl 
l ucrurile după o i mbatabi lă metafizică, pentru că apropierea lor de orizont, 
deşi pot fi in realitate egale ca mărime, înseamnă apropierea de infinit in 
raport cu care incetul cu încetul se pierd .  Depărtarea micşorează treptat 
lucruri l e  după logica fi i nţării ,  după cum fi ecare l ucru ,  indepărtându-se 
gradual, se reduce progresiv până a aj unge la invizibi lu l ,  n imicul dispărut in 
neant. N icăieri nu se simte mai acut decât la câmpie condiţia trec ătoare a 
omului prin lume şi proporţ ional itate& striv itoare in raport cu infinitul devenit 
percept i b i l .  F e l u l  i n  care cerul  ş i  orizon t u l ,  pământul  însuşi  devenit 
pământi tate,  l ivrează sent i mentul  nemărg i n i ri i 9  stârneşte in mod ciudat 
elanuri v i tale, transformă intinderi le in reunire şi deschideri le in expansiuni. 
Se face simţită o imprej urare mai dramatică, cu totul diferită decât in c azul 
mări i .  D i ferenta este dată in esential de ceea ce înseamnă dincolo intr-un caz ' . 
si in celălalt .  Dincolo de orizontul mări i se stie că există intotdeauna un alt 
tilTâm, in t imp ce dincolo de orizontul câ�piei nu se s i mte decât fiorul 
neantului .  Marea este nemărginire m işcătoare de valuri , câmpia este intindere 

9 ,,<< Departele)), va spune Andrei Pleşu, e materia primă a tuturor utopii lor, 
dar e şi intuiţia cea mai la îndemână a transcendenţei.  Acolo se preschimbă pe 
nesimţite in dincolo" (Andrei Pleşu. op. cit., p.248).  
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fîd de drumuri  p ierzându-se in zare . Nu la mare, c i  la câmpie  incepe 
etern itatea. Şi, totuşi, pămăntitatea câmpici este cea care deţine căldura, o 
căldură proprie omului .  

La fel .  d i n  perspectiva văzutului,  depărtarea operează cu estompe. 
Pri v irea a lergând către zare intâlne,te p lanuri l e  de adâncime devenite nişte 
văluri din ce in ce mai grizate, mai cetoase. Pierderea spre orizont intensi fică 
treptat o pâc lă care decolorează luc rurile, le simplifică, le abstractizează. le 
toceşte  re l i e fu l ,  d a r. in ace laş i  t i mp,  i n d i s t i n c t u l  u n i fică  iar  d i fu z u l  
mo numcnt a l i zează. A ceste subti le metamorfoze stârnesc prin ritmica ş i  
c ic l ic i tatea lor  ecouri sufleteşti,  astfel  încât depărtarea devine atracţie şi 
chemare. pri l ej de v i sare şi loc al  i luzi i lor, a l  i maginarului ,  dori nţă a 
plecări lor. Depărtarea este nevhutul dar şi o anumită nel inişte, este vedenie 
şi fugă, melancolie şi exaltare, iluzoriu şi ipotetic,  este presimţire şi proiecţie. 
/limitarea face loc inefabilului  si misterului ,  nevăzutului si strlinătlitilor, 
ta inelor şi epi fani i lor. Nedeter�inarea i l ustrează starea de contemp'tare, 
scduqia, aşteptarea. favorizează aspiraţia.  apropie necunoscutul şi  lasă 
intrezărit numinosul .  Este posib i l  ideal u l  dar, totodată, şi  nimicul .  

D iodor Dure a cul t ivat constant specia peisaj u lui campestru 10  ca 
sumă,  ca impl i caţie a respect i velor part icularităţi , a respec t i ve lor date 
fac tologice dar, şi, cum s-a văzut, ca ansamblu de reflexivitate, ca unitate de 
sensuri ş i  intelesuri până la a-i deveni emblematică.  Tărâmul  agrest al 
pictorului .  spaţiul  său semnificativ este, firesc . câmpia bănăteană 1 1 ,  t ivită 
uşor pe zare cu geana albăstrie a unor dealuri,  ele insele, mai adormite pe 
orizont decât sAltate pe verticală. Planeitatea acestui şes impune circulari tatea 
priviri i ,  parcurgerea intr-un circui t  inchis,  inceput intr-un punct oarecare dar 
terminat in acelaşi punct. Perceperea nemlrginiri i  şi vecinitatea cu infinitul  
se  traduce, a ic i ,  exclusiv pri n pământ şi cer. Pământul. intinderea sa. este 
acoperită cu freamătul vegetal al  sevelor şi cu mişunarea măruntă a mici lor 
vietăţi . O v iaţă abia perceptibilă, măruntă, dar intensă şi persistentă, un covor 
ca ld  de ierbur i ,  o m u l ţ i m e  i n v ă l u i toare în flori tă,  p l i n ă  de m i resme, 
adormitoare. Cerul, nesfârşitul  albastru, bogat nuanţat spre verde sau spre 
violet, uneori încălzit cu oranj, este inaltul aspiraţiei, direcţia traseelor pe 
care circulă  dorintele, spatiu al reverii lor, văzduhul din care cad c iocârl i i .  
Câmpia se oferă �a fiind �n tărăm solar a l  adieri lor ş i  şoaptelor prin care 
încă mai trec fauni  şi  s i leni, n imfe şi  menade, zefiri . Legănarea şi  lentoarea, 

:o ,,Ansamblul creaţiei lui Dure se completează edificator cu peisaje, naturi 
statice şi interioare. Reconstituind din imaginaţie anumite spaţi i şi real i tăţi.  el  
a deslvărşit un bogat ciclu de lucrări din care transpare nu atât fizionomia, cât 
mai ales ritmica si tonalităti le specifice câmpiei blnltene cu orizonturi J·oase si ' t ' ' 
îndepărtate, cu irizaţi i  de verde şi de albastru fin orchestrate in registre de o 
subti l A  respiraţ ie l i ricA". ( NegoitA LAptoiu, Plasticicni timişoreni, Editura 
Artemis, Bucureşti, 1 992, p .25) .  

1 1  incA o confi rmare: ,.Toti suntem, intr-un fel sau altul, modelati de un anumit . . 

ugeniu al locului)•" (Andrei Pleşu. Pitoresc şi melancolie, p.96) 
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lumina si toropeala, incetineala, ritmul molcom I l  sunt survolate de fluturlri 
si aburir'i .  de miraje. de năluciri dar. toate, converg spre momentul unei amieze 
irecute, a unei plenitudini încheiate prin care se aşează sub zodia eternităţii 
si sub semnul infinitului 1 3 • 
· 

D i n  acest spaţiu e x c l u s i v  pământesc 1 4 ,  unde formele telurice se 
afirmă ca unic mod de fi inţare, vegetaţia îşi derulează amintirile parad isiace 
încă \' i i  intr-o intindere păioasă şi aspră, sârmoasă şi \epoasă dar care î'i 
tri mite neintrerupt freamătul mărunt, surdinizat, man ifestat ascuns. De fapt, 
sub cernerea solară atenuată si sub adierea usoară a vântului freamătul a . . 
deven itfosnet, sunând conform momentului  de la capătul veri i .  Aceste tonuri . . 
fruste par să ami ntească vag presupusele drumuri ş i  cărări trecute. Acum 
numai privirea străbate depărtarea acestei mulţimi vegetale înviorată din loc 
in loc de scl ipiri albastre de cicoare, de pâlpâiri violete de ciuli  ni, de scânteieri 
galbene de sunătoare sau albe de clopoţei" . Şi vegetalul îşi afirmă felul  său 
propriu de a intra in eterni tate, dacă tot se află intr-o nemirgi nire a câmpiei. 

Mai mult decât nilucirile frecvente din aerul câmpiei, Diodor Dure 
îşi lasi câteodată atenţia îndreptată către un copac stingher şi pirelnic,  inchis 
ireal in  s i ngurătate . A proape stră in ,  aproape provocator ca prezenţă in 
nemirginirea orizontal ă  a câmpiei, marchează o apariţie vert icală nefireascA, 
sunând a e sc apadă t e l u ri c ă  in aer. R ă s fi rarea sa vegeta li  în v ăzduh 
accentuează şi  mai mult a lunecarea spre l inia de orizont. Î nălţarea sa t imidă 
şi ezitanti, mai mult o v ibraţie, reprezinti o emanatie 1 6  telurică, asemănătoare 
cu cea reprezentată de om, prin care pare să se iniţieze şi o altă posibi lă 
direcţie spaţială, una care să permită o neverosimi li desprindere din câmpie. 

1 2 Un dat arhicunoscut: .. Solidaritatea sufletului românesc cu spatiul mioritic 
are un fe l molcom, inconstient, de foc îngropat, un fe l de e fervescentă 
sent imentală sau de fascinaţie conştientă" (Lucian B l aga. Trilogia culturli, 
E . P. L . A . ,  Bucureşti,  1 969, p .226) 

, ,  .,Depărtarea apare, in acest context ca mediu specific al raportări i omului 
la absolut", scrie Andrei Pleşu (Pitoresc �; melancolie, p.68 ) dar precizează el 
.,Absolutul,  la rândul lui ,  trebuie să iasă din umbra depArtAri i sale pentru a se 
mani festa ca vecinătate posibilă a omului (Limba păsărilor, p.250) 

1 4  Corio lan Babeţi  vede in pi ctura l u i  Diodor Dure ,. Un elogiu adus 
pământului".  "Pământul era văzut in perspectivă plonjantă de un pictor care se 
înalţA - câtuşi de puţin ahier - deasupra intinderi lor, spre a surprinde in ample 
îmbrăţ işări, spectacolul germinaţiei" (Coriolan Babeti .  op. cit . )  

" .. Culorile in  tonuri sumbre, închise, bogate in roş � i  brun, au o densitate ş i  o 
preţiozitate ce imprimă tablouri lor sale o notă de originalitate şi confirmă o personalitate 
voluntară" (Mircea Deac, Afirmări, Editura Facla, Timişoara, 1 976, p. 1 8) 

• •  Emanaţie, in sens de meta fizic, pentru cA aşa cum scrie Andrei Ple�u 
"Spaţiul metafizic se naşte acolo unde spaţialitatea se lasA depăşitif' căci .. 0 
pajişte verde peste care se aude suflarea vântului ni se pare a fi spaţiul metafizic 
optimal" (Andrei Pleşu, Pitoresc �; melancolie, p. 95) 
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DIODOR DURE - THE PAINTER. NOTES 

Summary 

Diodor Dure is a painter whose work deeply retlects the speci fici ty 
of native surroundings. The spirit o f  the place i s  equal ly present i n  the st i  l i  
l i fe, i n  the paintings with tlowers, i n  portraits, i n  fi gurative compositions, 
but mostly in landscape. 

The painter, also, fi nds himse l f  in a favorable c ircumstance, created 
by the artistic experience, as a result  of his practicing aquarel le, pastel and 
oii painting. 

The painter was born on 5 September 1 929, in  Lugoj , a town situated 
in the middle of Banat Fields.  This comes to explain, to certain extent, the 
artist 's i nterest for a certain topic and a certa in way of accompl ishing h i s  
works.  Besides this,  special  attention should also b e  paid to the fact  that h e  
was great ly intluenced b y  his  father's preoccupations ( h e  was a painter too) 
and the courses he attended at the School of Fine Arts from Timisoara, where 
he met great professors l i ke Catul Bogdan, Romul Ladea, A urel Ciupe and 
A nastase Damian. 

He developed his activity as a free lancer, exclusively preoccupied 
by painting.  

His sti l l  l i fe and paintings witb tlowers express a warm intimate 
c loseness. The fru its and vegetables, the things in proximity develop a feei  ing 
of accomplishment, o f  peace with oneself, but w i th certain melancholy, as 
the l ight they are wrapped up in i s  the l ight of late, faded afternoons. 

The portraits and the compositions witti human faces express the 
same kindness and pcace o f  mind, the result  o f  accomplishment, but under 
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the sign o f  a certain nostalgia for the passing of t ime. 
I n  the landscape, the world of the field shows the , ,  vegetal" animated 

by a close murmur which vanishes far away, in the horizon . The height of 
the sky, the field underline the meaning of the .,endless", the shiver of tbe 
infinite, but at the same t ime tbey favour the appearance of phantoms w hicb 
seem to pass in  the grass. among Fauns and nymphs, as in  mythical t imes. 
The field i s  a p lace for contemplation and reveries. Even the tree, where it 
seldom appears, is vaguely loomed, as an opinion, as a phantom, alone. 

The intimacy of thi ngs, either in  the c loseness or far away in the 
field, reflects a particular way of existence, which outl ines, in Diodor Dure, 
one of the representative painters of the Banat region. 

Translated by Lucia Beica 

Piclllri de Diodor Dwr 
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CODURILE ŞI LIMBAJELE CULTURALE 

Jvan Evseev 

În momentul in care s-a desprins de natură (biosfert), penuu a încerca s-o 
stăpânească prin forta bratelor si prin iscusinta mintii, omul s-a angaiat la edificarea " ' ' ' ' :J 
lumii culturale (noosferei). Cea mai importantă pane a creatiei umane nu e civilizatia . . 
materiali, ci un extrem de bogat şi diversificat sistem de semne (semiosfera) care 
mijlocesc cunoaşterea şi comunicarea. 

Homo significans - creatorul şi beneficiarul de semne, trăieşte in două lumi 
paralele şi totuşi interdependente: in lumea obiectelor şi in lumea semnelor. El se 
deosebeşte de restul vietuitoarelor planetei noastre prin această dublă apanenen\1 şi 
îndoită filiatie . ..  Omul - scrie un eminent semiotician român - este singura fiintă ' . 
creatoare de semnificatii ,  deoarece numai el a reusit să diferentieze materia . . . 
conswnabilă: hrani, îmbrăcăminte, locuin\1. de materia comunicabilă: unelte, gesturi, 
sunete, figuri"' .  Mai mult decât atât: el este capabil de a conveni orice obiect natural 
in semn şi  de a reda naturii o semnifica�ie cul turală aparte .  

Oamenii, indiferent de statutul lor social ş i  de epocile istorice in  care 
vie�iesc, sunt posesori şi beneficiari ai mai multor tipuri de semne, coduri şi limbaje 
de comunicare. Cultura - ca sumA a intregii informatii neereditare, ni se inîatiseazl ca . . . 
un imens corpus de texte, consUUite din semne diferite după regulile unor multiple 
coduri2 • 

Cel mai amplu şi cel mai imponant sistem de comunicare in orice societate 
umană este, desigur, limbajul articulat - limba naturalA, cea maternă in spe\i. în care 
se converteşte, în cele din urmă, orice informatie esentialA despre om şi despre lume. 
Caracterul de meta sau de mega sistem al limbii se manifestă nu doar in această 
capacitate de absortie si traductibilitate a oricărui sistem de semne in cuvinte si fraze, ' . . 
ci şi in faptul el in limbajul articulat este principalul model pentru zAmislirea altor 
tipuri de semne şi limbaje culturale. O bună parte a semnelor grafice, cum sunt 
alfabetele. hieroglifele, anagramele, monogramele, criptogramele, siglele şi abrevierile 
de tot felul, nu sunt altceva decât modalităţi de a reda cuvinte, şi atunci când le 
camuflează in modul cel mai ingenios posibil. Chiar şi codurile mai îndepărtate de 

1 Henri Wald, Homo significans, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 970, p. 7. 
2 .,Textele reale ale diferitelor culturi impun, de regulă, pentru a fi decodate, nu un singw 

cod, oricare ar fi el, ci un intreg complex de coduri, uneori organime ierarhic, iar alteori 
apărute ca unnare a combinlrii mecanice a unor sisteme diverse şi totodată mai simple" (1. 
Lotman, Sludii de tipologie a culturii, Editura Univers, Bucureşti. 1 974, p. 26). 
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substan\a şi de cscn\a cuvântului. cum sunt, bunăoară. limbajele plastice sau cele 
muzicale, pol functiona numai dacă mesajele lor devin, cât de cât, traductibile in 
cuvinte ce exprimă o impresie. o părere sau o interpretare critică. În felul acesta, se 
poate atinna că limba naturală e posterioară, dar şi anterioară oricărui alt sistem de 
semne. 

Într-o perspectivă istorică culturii sau in sincronia vietii unei generaţii, 
limbajul articulat este mereu însoţit, iar uneori chiar inlocuit de aşa-zisele mijloace de 
exprimare neverball: gesturi, mimică, pozitii corporale semnificative. reacţii 
involuntare paraverbale - toate constituind un ,.limbaj mut". Ca şi limba naturali, el 
arc un vocabular (totalitatea semnelor neverbale), o gramatică (regulile de combinatie t 
şi de succesiune a semnelor) şi o semantică (o traducere, fie ea şi aproximativi, in 
cuvinte, idei şi inten\i i). Orice limbă are şi o dimensiune pragmatică sau stilistică, 
prin care se exprimă atitudinea emitătorului fa\A de cele comunicate şi inten\iile sale 
in raport cu receptorul mesajului. Această latură nu le lipseşte nici limbajelor neverbale 
sau celor paraverbale. De acest lucru ne convinge codul comportamental, existent in 
orice tip de societate umană. El este alcătuit din acţiuni şi atitudini obligatorii În 
anumite impreiurAri ale vietii si activitătii colective. Formulele de salut si de adresare, '.J ' , , , 

normele de politeţe, eticheta vestimentară. regulile de aranjare şi de servire a UDCi 
mese, algoritmele de organizare şi desfăşurare a unor intruniri sau dezbateri publice 
constituie un cod cultural (,.codul manierelor elegante") destul de complicat, viabil si 

• 

in societăţile moderne şi democratice, in pofida unor rezerve fa\A de ritualismul şi 
imobilitatea etichetelor tradiţionale. Respectarea sau nerespectarea normelor acestui 
cod va fi o caracteristică a stilului şi a modului de comportament al individului, 
inscriindu-1 in categoriile de 

"
om civilizat", .,gentleman", .,domn", 

"
mojic", 

"
porc" 

sau 
"

măgar". 
Homo loquens a moştenit semnele şi semnalele primatelor şi ale altor animale 

de la care s-a desprins in evoluţia sa genetică şi istorică, dar de care nu s-a desplrţit 
niciodată definitiv şi irevocabil .  Strigătele şi alte semnale ale fraţilor noştri 
necuvântltori le reglsim intr-un mare număr de interjectii şi onomatopee, chiar daci 
unele din ele au devenit verbe, adjective sau substantive; a ciripi, a monnăi. a zumzăi, 
a bcx.:ăni, a sâsâi, a behăi; muget, grohăit. mârâit, mieunat, piuit; croncă11itor. şuierător; 
sâsâitor pot fi utilizate, metaforic, şi in raport cu oamenii. 

Purtătorii obişnuiţi ai unei limbi nationale evoluate uneori riici nu-şi dau 
seama cât de mare este numărul unitAtilor lingvistice (al verbelor, substantivelor, 
locutiunilor şi expresiilor frazeologice) care descriu, de fapt, un gest semnificativ: a 
i'ndride cx:hii = a  muri; a adormi, a inchide ochii (la ceva) = a trece cu vederea, a ierta, 
a hate palma = a cădea la învoială, a sări intr-un picior = a se bucura, a-şi smulge 
părol di1r cap = a-şi exprima durerea şi regretul, a arăta cu degetul (pe cineva) = a 
expune pe cineva dispreţului sau batjocurii publice, scotându-1 in evidentA defectele, 
a-şi pame cen�ă pe cap = a se pocăi, a-şi recun�te vina sau gre�ala. 

Semiotica - ştiin\3 relativ nouă, care îşi propune sarcina extrem de dificilA 
de a fi ,.teorie", dar şi .. descriere", a tuturor tipurilor de semne utilizate in societate. 
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este incă departe de a fi realizat o clasificare exhaustivă a acestor importante 
componente ale culturii. 

Din antichitatea grec�rornanl, cu precizările intervenite ulterior. datează 
clasificarea in semne naturale si semne conventionale. UnitAtile din prima categoric 
sunt diversele semnale pe care 1� primim de la �turi, dându-1� o anumită interpretare: 
norii �i fulgerele pe cer prevestesc ploaia sau furtuna, unnele picioarelor unui om sau 
animal pe nisip sugereazl faptul el pe acolo a trecut cineva, rumeneala obrajilor e semnul 
obi�nuit al tinereţii şi al vigorii omului. Semnele convenţionale (arbitrare) sunt produse 
ale unei activitll� conştiente a omului. Aceste obiecte, chiar din momentul constituirii 
lor, au, de reguli, menirea de a fi numai ,,semne" si nimic altceva. Asemenea creatii cu 

. ' 

functie de semnificare sunt. inainte de toate, cuvintele limbii, care nu au o alti intrebuintare . . 

decât aceea de a exprima sensuri. Totuşi dezbaterea asupra caracterului lor natural sau 
convenţional, începută in antichitate prin dialogul lui Platon Craty/o.f, nu s-a sfirşit nici 
in zilele noastre. Limba este o creaţie artificială şi conştientA, dar fiecare vorbitor o 
primeşte ca ceva preexistent şi o foloseşte după nişte reguli independente de voinţa sa. 
in plus, in fiecare limbă există cuvinte (interjecţii, onomatopee) care ,.imitA" obiectul 
reflectat şi. ca atare, au o mare doză de 

"
naturaleţe" (bum! cioc-cioc! cip-cirip!). De la 

Ferdinand de Saussurc, intemeietorul .'iemiologiei (semioticii europene), majoritatea 
speciali�tilor nu pun la îndoială natura arbitrară (convenţională) a semnului lingvistic, 
deoarece legătura dintre învelişul sonor al cuvântului (semnificantul) şi semnificatul 
său (obiectul sau noţiunea pe care le desemnează) este nemotivatll (cf. masă, ca.fă, om, 
a fac:e, a merge, bun etc.)  sau are o motivare indirectă. mijlociU� prin sistemul limbii ( cf. 
sensul verbului a săgeta e motivat prin .făgeată, a lui căsuţă ,.casă mică" - prin rădăcina 
cas(ă) şi sufixul diminutival -uţd). 

De la filosoful şi matematicianul Ch. S. Peirce, părintele semiotic ii americane, 
avem împărţirea semnelor in iconi. indici şi simboluri) , in funcţie de existenţa sau de 
lipsa unei legături motivaţionale dintre semnificant şi semnificat. Semnele iconice 
(gr. ei/con "imagine", ,,icoanA") vădesc o asemănare exterioară intre semn şi obiectul 
desemnat, aşa cum se intâmpll in cazul imaginii unui om reflectat intr-o oglindi, 
reproduse de o fotografie sau redate in portretul unui pictor. In cele mai multe cazuri, 
aşa cwn se întâmplă cu schiţele. schemele. grafurile. diagramele, hărţile, emblemele, 
asemănarea e aproximativA. Semnele indiciale evocă obiectele semnificate nu prin 
asemănare exterioară, ci prin intermediul unor legături cauzate sau contigenţe spaţio
temporale: fumul indicA prezenţa focului, acele ceasornicului marcheazA scurgerea 
timpului, o săgeată desenatA pe un perete aratA directia de urmat etc. Semnele simbolice. 

' 

in accepţiunea lui Peirce, nu au nimic comun cu substanţa sau c� forma obiectelor 
denotate. Ele sunt semne pur convenţionale, arbitrare �i nemotivate. In această categorie 
pot fi cuprinse simbolurile matematicii, chimiei sau logicii formale, dar şi semnele 

1 Tipologia lui Ch. S. Peircc contine, de fapt, un numAr mai mare de semne decit cel 
preluat in majoritatea lucrArilor de semiotică (cf. Semnificaţie şi acţiune. Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1 990, p. 3 1 8  ş.u.). 
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limbii .  Se poate observa cA in tipologia semioticianului american. semnele simbolice 
(simbolurile) au o accepţiune diferită de cea din tradi�ia culturii europene, unde simbolul 
(gr. symbolon ) c un semn reprezentativ. plastic. expresiv şi motivat (cf. balanţa 
simbol al dreptăţii  şi al justiţiei, poromhelul - pasărea zeiţei Venus. simbol al dragostei 
şi al păcii ) .  

Există. desigur, şi alte clasificări ale semnelor şi simbolurilor culturale. Ele 
se pot referi la substanta semnificantului si la modul de receptare (semne figurative, 
cromarice, sonore, viz�le. o(facti\'e. tactile. grafice etc.), la natura semnificaţiei pe 
care o vehiculeazl (simboluri. arhetipuri, alegorii. meta.lore. tenneni �tiinţifici etc.), 
la domeniul de funcţionare predilectă a semnului (semne şi simboluri religioase, onirice, 
heraldice, numismarice. sfragistice, vexilogice, a/chimice. mawnice etc.). 

In sistemul oricărei culturi, locuJ central revine .'iemnului lingvi.,·tic şi .'iimbolului. 
Primul este reprezentat de cuvânt ca unitate fundamentala a vocabularului şi a sistemului 
limbii in general. Cel de al doilea. simbolul, e, de reguli. un semn plastic persistent •i 
relevant in lumea culturii, având o seamA de trăsături specifice� : 1 .  plasticitate şi 
expresivitate, d"'Ollrece se adresează nu numai mintii, ci si sufletului; 2. polivalenti ' . ' 
semanticA, deoarece numArul de sensuri şi conotaţii ale unui simbol autentic sunt greu 
de inventariat şi delimitat; 3. arnbivalenţi axiologică, manifestatii in posibilitatea de a 
imbina sensuri şi valori opuse (Soarele e sursa luminii şi vieţii, dar razele lui pot ucide 
orice formă de viatA); 4. rolul mobilizator si unificator (din acest motiv, nici o miscare ' . . 
sociali nu se poate dispensa de serviciile unor anumite simboluri, care devin lozinci, 
devize, embleme, insigne şi ecusoane); 5. caracter ,,numinos", deoarece simbolul trimite 
intotdeauna la o realitate aflată dincolo de lumea vizibilA: el vizează sacrul şi demonicul, 
fiind inrudit cu mitul, cu religia, cu lumea imaginară şi cu insondabilul inconştientului 
şi cu abisurile sufletului uman; 6. capacitatea de transpoziţie şi de intenextualizare, 
manifestate in posibilitatea simbolului de a fi tradus dintr-un limbaj anistic in altul, de a 
funcţiona in formă vizual-plastică, sonoră sau verbală. de a se întâlni in picturA, in 
sculptură, in muzicA; de a trece din mit şi legendă in basm, in roman sau intr-o poezie 
lirică; imaginea Păsării Măiestre din miturile popoarelor antichităţii clasice, unde ea 
poartă numele de Fenix sau Garuda, din basmele românilor unde se numeşte MăiastnJ 
sau ale slavi lor care ii spunJar-Ptica ,.Pasărea de foc", Gamaiun sau Sirin, e prezenti in 
omamentica medievală a catedralelor, in geniala sculptură de bronz a lui Brâncuşi, in 
muzica lui l gor Stravinski, in dansul lsadorei Ouncan, in .. PasArea albastră" a piesei cu 
acellllji nume a lui Macterlinck, in versurile atâtor poeţi romantici din literatura universali; 
7. indicibil itate şi ambiguitate textuală deoarece simbolul, spre deosebire de alte semne, 
nu se supune monosemantizării contextuale: dacă se întâmplă totuşi acest proces de 
dezambiguizare semantică. dacă are loc o îngustare a sensului, simbolul devine metaforA. 
alegorie, parabolă, epitet cu sens transparent şi uneori aplatizat. 

• O discutie mai amplă referitoare la acest subiect o putem gAsi la Tzvetan Todorov, 
Teorii ale .fimbolului. Bucureşti, Editura Univers, 1 983 şi lvan Evseev, Crl\'ânt-simbol
mit. Timişoara, Editura Facla, 1 984. 
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Simbolurile, ca şi alte tipuri de semne, nu functioneaza in mod izolat, ci 
numai ca sisteme inchegate, relativ omogene prin vocabularul lor şi prin direcţiile de 
iradiere a sensurilor lor, producând texte de un anumit gen. care suportă mai multe 
lecţiuni şi multiple interpretări. Aceste subansarnbluri semnificative şi producătoare 
de texte vizuale, verbale sau actanţiale le vom numi limbaje sau coduri culturale. 
Specificul unor asemenea limbaje culturale sau artistice constA in faptul că, deşi unitătile 
lor apaf\in unui anumit domeniu al activitiţii omului sau unui anumit regn al naturi i. 
de vorbesc despre altceva decât ce reprezintă obiectul in sine. Lucrurile acestea se 
vor limpezi şi se vor concretiza prin analiza unora din codurile cele mai relevante 
uzitate in cultura românească şi in cea universalA. 

1 .  Codul animal (limbajul zoomorj) pare a fi cel mai vechi şi mai persistent 
in toate culturile lumii. El numiri un şir aproape interminabil de animale simbolice, 
identificate cu strămoşii totem ici, cu zeii şi cu atributele lor, cu elementele şi energiile 
naturii, cu trAsAturi le umane şi chiar cu unele notiuni abstracte: leul este regele 
animalelor, insemn regal, simbol solar, intruchipare a unor virtuti precum puterea. 
curajul, dreptatea, protectia, vigilenta. dar şi expresia cruzimii, ferocitătii şi mof\ii. 

Omul a apelat la unităţile codului zoomorf din mai multe motive de ordin 
istoric, estetic şi psihologic. Spre deosebire de subiec�i umani, care ştiu sA-şi schimbe 
atitudinile şi comportamentele in funcţie de situaţie şi de interesele de moment, 
animalele au comportament constant şi rigid, determinat de zestrea lor geneticA. De 
aceea. ele pot servi ca termeni de comparaţie şi ca etaloane ale virtuţi lor şi ale defectelor 
umane. Aproape nu existA un animal din preajma omului, domestic sau sălbatic, care 
să nu fi supus unei asemenea proces de semiotizare simbolică: iepurele semnifică 
frica, ursul - puterea, lupul- prldălnicia şi voracitatea, porcul- necuritenia. măgarul 
- prostia si inclpătânarea. vulf'Pa - siretenia, maimuta - urâtenia si spiritul de imitatie , , r-· , , , , , 
etc. Mai interesant este faptul ci oamenilor nu le-au fost suficiente cele câteva milioane 
de specii ale animalelor reale existente pe planeta noastră. Bestiarele simbolice ale 
diferitelor popoare' conţin zeci şi sute de animale fabuloase, monştri hibrizi, produse 
ale fanteziei şi creativitAţii populare sau culte, precum Sfinxul, Cerberul, Balaurul. 
Sirena, Himera, Centaurul, Grifonul, Leviathanul, Hydra, Grogona ş.a. Real sau 
fabulos, orice simbol zoomorf este un ,.construct", o creaţie a imaginarului milo
poetic, fie prin modul in care este reprezentat plastic sau descriptiv, fie prin calităţile 
şi prin sensurile pe care le conferA zoomitologiile, basmele şi legendele despre păsări 
şi animale simbolice6 • 

2. Codul vegetal este un limbaj milo-poetic aproape tot atât de vechi şi de 
bogat ca şi cel inspirat de lumea zoologicului. Plantele, arborii, ierburile şi florile s-au 

� Cf. Jean-Paul Clebert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animalierr, Bucureşti, 
Editura Artemis-Cavallioti, 1 995;  O. V. Belova, Slavjanskij bestiarij, .. lndrik", Moskva, 
200 1 .  

6 Mihai Coman, Mitologie romanească. 1 .  Vieţuitoarele pămantului şi ale apei, 
Bucureşti, 1 986; I l .  Jlieţr�itoarele văzduhului, Buc�ti. 1 988. 
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bucurat de aten�ia omului arhaic cu mult inainte ca el să devină agricultor. Vânitoru.) 
arhaic a fost. probabil. şi culegător. in afara cărnii, din alimentatia sa au făcut parte 
ierburi, bulbi �i fructe de pădure. Arborii şi păduri le i-au oferit vânatul, lemne pentru 
foc şi materiale pentru confectionarea adăposturi lor şi uneltelor. in orice caz, unul din 
simbolurile fundamentale ale modelului arhaic al lumii. Arborele Cosmic, centru, ax1 
si canal de comunicare dintre cer, pământ si lumea adâncurilor, il întâlnim atât la 
PoPOarele de agricuhori arhaici, cât şi la vân

.
ătorii epocii de piatră7 • 

Odată cu apariţia agriculturi i, simbolurile vegetale devin adevărate parabole 
ale vieţii. Povestea bobului de grâu. al seminţei .,divine" ce este pusă in pământ, unde 
moare pentru a da viaţă unei noi plante, devine arhetipul mortii şi invierii, care va 
modela marile rituri religioase şi iniţiatice: de la Misterele lui Osiris din Egiptul Antic, 
cele ale Demetrei din Eleusisul Greciei şi până la Taina Euharistiei creştine. Totemismul 
arboricol şi dendrolatria şi-au pus amprenta asupra simbolismului vegetal, iar 
intrebuintarea alimentară şi folosirea magica-medicală a plantclor şi ierburilor au 
îmbogăţit acest cod simbolic cu noi uni tiţi şi cu sensuri din cele mai frapante şi elevate. 
Majoritatea arborilor şi pomilor au un simbolism masculin al verticalităţii ( .. ai noftrii 
ca brazii"), al perenilltii (stejarul. pinul) al rodniciei (mărul, curmalu/, nucu/). In 
toate tradiţiile, floarea e asociată femeii, frumuseţii; multe flori sunt simboluri solare 
(floarea-soarelui. heliotropul, gălbeneaua), grădina de pomi şi de flori e o imagine 
arhetipală a Paradisului. Limbajul florilor e codul secret şi elegant al indrăgosti�lor. 

3.  Codul cromatic sau limbajul culorilor incepe să se constituie in paleoliticul 
superior, odată cu aparitia ideii despre viatll şi moarte ca postexisten\ă sau ca preludiu 
al unei invieri. Aceasta a fost ideea care 1-a călăuzit pe paleoantroposul de a vopsi 
cranii le umane sau animale in ocru (roşu), fie in semn că ele sunt destinate Stipânului 
Împărăţiei Mortilor' . fie in speranţa unei posibile reincamlri9 •  Simbolismul cromatic 
se bazează, desigur, pe acţiunea psihologică a diferitelor culori asupra oamenilor de 
unde a rezultat asocierea lor cu tristelea (negrul), cu bucuria şi exuberanţa (roşu/ fi 
alte a�-zisele .. culori calde"), liniştea şi visarea (albastru/, verdele), monotonia fi 
plictiseala (cenuşiul) sau gelozia (ga/benul). Mai importanti însă a fost credinta el 
forma si mai ales culoarea obiectului reflectă esenta acestuia, de aceea, culorile au ' . 

devenit simboluri ale stihii lor şi ale elementelor naturii, preluând şi simbolismul lor: 
negrul este culoarea pământului, a noptii şi lwnii de dincolo, asociate imperiului morţi� 
albastru/ e culoarea cerului, a transcendentei, dar şi a apei limpezi in care se reflecti 
cerul; verdele e culoarea vegetatiei, a primllverii si a potentialilltilor vietii, rosul e 

' ' ' ' t , 

culoarea sângelui şi a focului, de aceea. e simbolul vietii, al principiului masculin 
activ, dar şi al agresivilltii, al pericolului şi al războiului devastator. Multiple sensuri 
simbolice se realizează prin diferite combinaţii de culori. Curcubeul e un strlvecbi 
simbol al armoniei, al multiplicitAtii vietii şi al aliantei dintre Cer şi Plmint, dintre 

7 Myfy narodov mira. Encilclopedija, l i ,  Moskva. 1 994, pp. 398-406. 
' Ariel Golan, Mifi simvo/, Moskva, 1 992, p. 45. 
" Lucian Blaga, Aspecte antropo/ogice, Timişoara, Editura Facla, 1 976, p. 1 32. 
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oameni �i zei. Prin opoziţii şi contraste de culori se pot reda cele mai importante diade 
complementare care in conceptia celor vechi stau la baza vietii si structurii Universului: 
,.;aţă - moarte = roşu/negru, �lb/negru,foc - apă = roşulv�rd�. roşu/albastru, bărbat 
-.fi.•meie = roşu/albastru (bazat pe faptul cA, intr-o fază mai veche a civil izaţiei Marea 
Zeiţă era stăpâna Cerului) sau albastru/roşu (când s-a impus zeii masculini ca stăpâni 
uranieni). 

4. Limbajul metalelor este străns legat şi inrudit cu cel al culorilor, deoarece 
primele metale cunoscute �i atât de apreciate in antichitate, aurul şi argintul. până astăzi 
ligurează şi ca unită� ale codului cromatic (cf. auriu. de aur. argirrriu. ele argint). Unei 
scmioze asemlnltoare au fost supuse şi metalele sau aliajele descoperite ulterior: bronz 
- hronzat, alamă - alămiu, plumb - plumburiu, tuei - tuciuriu etc. O altă direc\ie de 
iradiere simbolică a metalelor este valoarea lor care modeleazA marele mit al ,.vârstelor 
omenirii" (epoca de aur; de argint, de bronz şi de fier). Nu mai puţin importantă pentru 
evoluţia simbolismului metalelor a fost şi folosirea lor in cadrul cultelor religioase sau 
in scopuri practice pentru confecţionarea annelor şi altor unelte. ,,Demonismul"jierului. 
atât de pregnant in toată cultura popularA româneasci, unde era prohibit la construcţia 
unor lăcaşe sfinte (bisericile de .. lemn" sunt, de reguli, construite flrl întrebuinţarea 
cuielor sau scoabe lor de fier), insi folosit ca apotropeu (in leagAnul copiilor se puneau 
cuţite, bucăţi de coasă, foarfece ca să-i ferească de duhurile rele) sau ca mijloc magic de 
oprire a ploii sau grindinei. Simbolismul metalelor face parte integrantă din alte limbaje 
cultwale, cum ar fi cel al alchimiei sau al heraldicii. 

5. Limbajul pietrelor preţioase are şi el o îndelungată istorie culturală, făcând 
parte dintr-un cod mai amplu pe care il putem numi codul mineralelor. Nucleul acestui 
sistem simbolic il constituie piatra, unealtă şi armă primitivă, dar şi formă de relief, 
valorificată religios şi mitic ca munte (sacru), stancă (idol), ca altar primitiv, ca 
monument sepulcral (megalit, menhir, stâlp funerar etc.). Piatra a devenit nu numai 
simbol al tăriei, eternităţii, ci şi un gen de garant al renaşterii, datorită străvechii 
asimiiAri cu 

"
oasele pământului" . 

Pietrele preţioase erau purtate ca podoabe de cei vii �i se depuneau in sicriile 
şi sarcofagele morţilor nu doar pentru frumuseţea lor reală, ci mai mult pentru vinuţile 
simbolice şi insuşirile magice pe care le acordau oamenii. Majoritatea pietrelor preţioase 
sau semipreţioase sunt asociate unor virtuţi umane: diamantul - este piatra tăriei de 
caracter, a intelepciunii si atasamentului, ametisul - simbol al cumpltării si remediu 

' ' t ' 

impotriva beţiei, rubinul- al bărbăţiei, al prieteniei, al măre�ei şi al puterii etc. Printr-un 
sistem complicat de corespondenţe şi asocicri simbolice, pietrele pre\ioase au devenit 
atribute şi insignii ale sfin�lor şi apostolilor (Petru - jaspul, Andrei - safirul, Iacov 
calcedonic, /oan - smaragdul, Filip- sardonixul etc.); ele figureazA in diverse zodiacuri, 
unde sunt puse in corespondenţă cu planete le, temperamentele şi caracterele oamenilor. 

6 .  Limbajul elementelor naturii exce lează nu atât prin numărul 
componentelor din vocabularul său, cât mai ales prin importanta şi prin bogă\ia 
sensuri lor simbolice vehiculate, mai ales in sistemele unor religii de tip naturist sau in 
miturile cosmogonice (despre ,,zidirea" lumii). in toate aceste sisteme şi modele arhaice 
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alt: Universului. drept elemente primordiale ( imponanţa lor poate fi diferiti, aşa cum 
se întâmplă şi la primii filosofi greci, precum Ta les, Herdclit, Anaxagoras, Protagoras) 
sunt socotite apa,focul, pământul, aerol (cerul). Pletora de sensuri ale acestor elemente 
si stihii ale naturii c atât de bogată si învăluitll de atâta frumusete, încât unui mare 
. . ' 

savant şi scriitor francez abia dacă i-a ajuns o viaţă de om şi de creator pentru a ne 
dărui cele câteva căfli fundamentale de simbolistică a aerului, pământului, focului fÎ 
apei 1 0 ,  pe care le consideră adevăraţi 

"
hormoni ai imaginaţiei" (l'air, 1 948, p. 1 9). 

7. Limbajul meteorologic e constituit din fenomenele uraniene (tunetul, 
fulgerul, ploaia. zăpada. grindina, roua), din mişcările aerului (vântul,.furtuna. viforuJ, 
viscolul, uraganul. =efinll etc.), precum şi din consecinţele lor pentru viaţa planetei 'i 
a locuitorilor ei (arşiţa, .frigul, gerul. seceta. inundaţiile. potopul. glaciaţiunea etc.). 
Codului in discuţie i se poate asocia şi limbaj11l fi.momenelor astronomice (fazele 
evol11ţiei Soarelui şi a Lunei, eclipsele, căderile de meteoriţi, ivirea cometelor ş.a.). 
Deoarece toate aceste fenomene aveau o influenţă covârşitoare asupra vieţii şi destine lor 
oamenilor, ele au fost zeiticate sau supuse vointei divine şi interpretate de oameni ca 
semne ale voinţei supraumane. Desluşirea sensuri lor ascunse ale acestor fenomene a 
dat naştere astronomiei, cosmologiei, meteorologiei populare, a adus la alcAtuirea 
Cărţilor Sibiline. gromovnicelor şi molniacelor1 1  , a inspirat scrierile apocaliptice ale 
diferitelor rel igii şi popoare. 

8. Codul astral interferează şi se suprapune parţial cu limbajul fenomenelor 
uraniene, deoarece in vocabularul său cuprinde simbolismul planetelor, constelaţiilor, 
al astrului zilei şi al nopţii, precum şi altor fenomene cereşti. Oamenii societăţilor 
arhaice şi celor tradiţionale priveau cerul cu mai mare insistenţll decât contemporanii 
noştri. Aceastll .. fixaţie ascensionalll" a privirii a fost poate unul din motivele sau unul 
din factorii ,.vericalizlrii" hominidului şi .. transcendentalizllrii" cugetului său. Planetele 
şi stelele cunoscute în antichitate (Soarele. Luna, Venus, Mercur, Marte, Saturn şi 
Neptun) au fost asociate zeilor, zilelor slptărnănii, metalelor şi pietrelor preţioase, 
elementelor naturii, vârstelor oamenilor, punctelor cardinale şi altor sisteme simbolice, 
dând n�tere zodiacului - una din cărţile cele mai citite şi cele mai respectate, chiar şi 
după răspăndirea Bibliei. 

9. Limbajul pe care, in absenţa unui termen mai potrivit, il vom numi cod 
geografic atesti interesul manifestat dintotdeauna de către om pentru mediul locirii 
sale, pentru glia maternă - matcă şi leagăn pentru toate vieţuitoarele. Unităţile 
vocabularului acestui cod le formează diferitele forme de relief(şesul, dealul, muntele, 
valea. văgăuna, prăpastia, defileul, trecătoarea, stânca, peştera etc.), intinderile şi 
cursurile de apă (marea. lacul, oceanul, fluviul, râul, mlaştina. băltoaca etc. ), insulele, 

10 Gaston Bachelard, L 'eau et le TfW!S, Paris, 1942; La psychanalyse du feu, Paris, 
1 965; Le terre et les Tfverie du repos, Paris, 1 948; L 'air et les songe.f, Paris, 1 948. 

1 1 Gromo\71ic (< si. gromi "tunet"), molniac (< si. molnija "fulger") cArţi din Evul 
Mediu slav �i daco-român, in care se explicau semnele uraniene (cf. N. Cartojan, Istoria 
literaturii române veclri, Bucure�ti, Editura Minerva, 1 980, p. 1 30). 
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peninsulele. cominentele şi ţările. Ele pot fi substantive comune sau proprii . În orice 
..:ultură există o geografie mitică. alcătuită din numele unor ţinuturi imaginare 
( Paradisul. Infernul, Insula Fericiţilor. Ţara Blajini/ar. Eldorado etc . ). o toponimie 
mitică al cărei unităti reflectă străvechi mitologeme (lAcul Solomonarilor. Lacul 

' 

Dracului, Insula Şerpilor. Stânca Zimhrului. Valul lui Troian/Traitm, Brazda lui Novac 
etc . ). Pline de rezonanţe mitice �i conotaţii simbolice sunt şi unele toponime, oronimc 
�i hidronime biblice (Iordanul. Muntele Sinai. Golgota, Gali/eea, Sodoma şi Gomora . 
. \.farea Roşie, Amarghedonu/) sau locuri ce păstrează amintirea unor mari evenimente 
IStorice (Rubiconul, Babilonul. Maratonul. Termopile, Posada, Măr4ltqti etc.). 

1 O. Limbajul somatie (gr. :wnra •• corp'') a rezultat din valorificarea simbolică 
a corpului uman1.: , a membrelor. a organelor externe sau interne. Fonnele şi funcţiile 
lor au fost omologate cu diferite structuri �i componente ale Universului intr-un sistem 
de gândire de tip mito-poetic, desemnată prin termenul de antropocentrism sau prin 
sinonimele sale paJ1iale antropocosmi'im, cmtmponrorfiSnr. Aceste omologiri simbolice 
sunt reflectate in străvechile mituri cosmogonice sau in cele antropogonice (despre 
ivirea oamenilor), unde un uriaş primordial sau mostru este imolat de un zeu sau de 
un erou civilizator, iar pirţile corpului său se transformă in diverse componente şi 
elemente cosmice: sângele devine apă, carnea - pământ, oasele - munti. părul -
ierburi, ochii - Soare şi Luni. capul (teasta) - boltă cerească, sudoarea - rouă, su.fl� 
- vânt. Compara�a unui numlr mare de texte cosmogonice aparţinând unor arii 
culturale şi geografice destul de îndepărtate (de la Rig-Veda pânA la Ecleziast şi la 
miturile dogonilor din Mali) aratA caracterul constant şi aproape universal al unor 
asemenea omologii simbolice. Ele se regAsesc şi in folclorul românesc unde portretul 
tiinţei iubite e zugrăvit adesea in termeni cosmici: ,.Trupul din lut, 1 Oasele din piatră, 
1 Ochii din mare, 1 Frumuseţile din soare, 1 Dragostele din vânt"1 ·' . Dictonul sutit, 
după care •• Omul e un univers mic, iar universul e un om mare" se confirmă şi la 
nivelul metaforelor limbii care reflectă această proiecţie cosmicA, deoarece vorbim 
despre talpa sau Cn!fletul muntelui, despre buricul pământului, despre ochii de apă, 
despre braţele sau despre cotul râului. 

O importantA direc�e de extindere a simbolismului somatie este legată de 
asocierea organelor şi membrelor cu diferite funcţii sociale: capul familiei. căpetenia 
oştirii; mână de lucru, mâini de aur (meşter), talpa ţării (ţirani), pumnul şi braţul 
armat (oştire) etc. 

I l . Limbajul vestimentar e unul din codurile simbolice de o mare relevant� 
sociali, etnică, religioasă sau morali. deoarece îmbrăcămintea e o "a doua piele a 
omului", care ii protejeazA trupul şi-i reflectA personalitatea. Hainele ii diferenţiază 
pe oameni in funcţie de sex (pantaloni-fustA, ie-clmaşi). de vârstA (haine de copil, de 
flăcău sau de fatA, haine bitrâneşti), de profesie (odăjdii preoţeşti, uniforme militare, 

•: Annick de Souzenelle. Simbolismul corpului uman, Tunişoara. Edituna Amarcord. 1996. 
I J  Elena Niculi\1-Voronca. Datinile şi credinţele poporului roman, adunate !i aşezate 

î'n orciitre mitologică, Cernăuţi, 1 903,  p. 4 1 5. 
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straie ţărlneşti. bluze muncitore�ti, şepci .. proletare" etc.) .  Orico haină e atât de 
impregnatA de elluvii le şi de simbolismul păf\ilor corpului purtătorului. încât oricind 
poate deveni o smecdocl a persoanei: piesele de îmbrăcăminte sunt folosite in vriji, 
descântece şi in alte ritualuri magico-religioase. Orice repertoriu de simboluri, cu 
pretenţii de exhaustivitate, trebuie să includă. practic. intreaga garderobă tradiţionali. 

1 2. Limbajul alimentar sau codul culinar cuprinde atât hrana esen\iali 
{ptîinea. carnea. fructele. zarzavaturile. peştele. laptele). cât �i o seamă de preparate 
culinare (colacii, coli,•a. co=ona,--ul. camaţii. pţ(lia. dătitele . .  mrmalele etc . )  şi bAuturile 
tradi\ionale (vinul. alcoolul. ţuica. miedul. berea ş.a . ) .  Simbolismul bucatelor rezultA 
din procesul preparlirii lor, asimilat unor transmutaţii şi metamorfoze tainice ale 
materiei. treceri lor de la viată la moarte si unor resuscitări miraculoase. Aceste sensuri 
le găsim inci frate in Taina Euharistiei c.:eştine; ele stau la ba7.a alimentelor şi licorilor 
miraculoase din mituri, basme şi legende, aidoma ambmsiei şi nectarului grecilor, 
somei hinduşilor sau apei vii din folclorul români lor. Sacralizarea alimentelor, care 
menţin viaţa şi asigură vigoarea trupului, a dus la ritualizarea preparării şi consumului 
lor, ceea ce a conferit codului culinar valenţe simbolice suplimentare. Alimentele 
devin principalii mediatori dintre naturi şi cultură, aşa cum a demonstrat-o in mod 
strălucit etnologul francez Claude Levi-Strauss in eseul său Cmd şi gătit14 • Ofranda 
alimentară e principala formă a jertfei oferite divinităţi lor, iar pomana, in fonna colivei, 
coladlor rituali sau vinului şi ţuicii, mediază raportul dintre cei vii şi cei morţi. 
Consumul in comun al alimentelor, mesele rituale la diferite praznice (Crăciun, Pllfli. 
Zilele Moşilor) şi ceremonii (nuntă, botez., onomastică, înmormântare etc.) sunt fi 
forme ale comuniunii, ale realizării unei afinităţi şi inrudiri spirituale a participanţilor 
la o masă festivă, agapă sau banchet oficial. Pe lângă opoziţii le viaţă - moarte, nahd 
- cultură, sacru - profan, codul alimentar serveşte şi la exprimarea unor alte diade 
importante pentru sistemul unei culturi: prohibit - admis. autohton - străin. pur 
impw; sărac - bogat, masculin -feminin ş.a. 

1 3 . Codul instrumental cuprinde un insemnat număr de unelte de muncă fi 
arme de luptă care au devenit emblernatice pentru ocupaţia agricultorului (plugul, 
.<>apa, coasa, grebla. furca), ţesătorului ifusul. furca de tors. războiul de ţesut}, 
pescarului (plasa. năvodul, harponul, tridentul. barca), fierarului ( ciocanul. nicovala, 
cuptorul.foalele), vânătorului (capcana. arcul. săgeata. prqca) sau zidarului (mistria. 
echerul,firul de plumb) etc. Principalele linii de semioză simbolică in lumea uneltelor 
şi armelor sunt cele legate de omologarea. prin intermediul metonimiei �i al sinecdocăi, 
a instrumentului cu actul creator sau distructiv şi cu procesele tainice ale zămislirii 
formelor de viaţă. Prelucrarea pământului a fost asimilată unui act sexual, de unde 
simbolismul falic al plugului, brăzdarul11i. Jopeţii. băţul11i de scornit plimântul. Ana 
ţesutului a avut intotdeauna valenţe şi proiecţii cosmogonice. Marile zeiţe ale religiilor 
arhaice au fost şi .. ţesătoare" a formelor vegetale şi animale, iar rezultatul muncii lor 
- pân=a. covorul. ştergarul sunt imagini ale Universului in toată varietatea formelor 

14 Claude Levi-Strauss, Le cru e le cuii, Paris, 1 964. 
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sa le. redate prin culori. forme ornamentale şi compozi\ii zoomitologil:c. Nu mai puţin 
importantă a fost şi omologarea instrumentului cu mânuitorul sAu. Această identi ficare 
a dus. pc de o parte, la credin\a că uneltele pot ac\iona şi singure. aşa cum se întâmplA 
in hasme. unde avem alâtea .. unelte năzdrăvane" (covorul fermecat, moara care macinti 
singură. oglinda miraculoasă etc . ). iar pe de altă parte, unealta devine simbolul unei 
profesii sau insemnul unei dcmnită\i (fulf{erele lui Zeus. triderttul lui Neptun. arc11/ 
lUI Apollo. măciuca lui Hercule, .<;ceptml regelui. spada cavalerului. UCIII'ea călăului ). 

1 4 .  Limhajul .'>imbolic al 11umere/or este produsul unei lungi şi anevoioase 
pătrunderi a min!ii omului in csen\a lucrurilor şi in lumea raporturilor tainice dintre 
oh1ecte şi fenomene. De la descoperirea lor, numerele au fost privite nu doar ca entitAti 
cantitative, ci drept repere şi indicii de ordin cantitativ. cărora li se atribuia o fof\1 
.. numenală": 11umem.f .. numAr" şi numen .. zeu" din l imba latini sunt inrudite 
et imologic ' � . Simbolica numerelor (numerologia) a fost una din preocupArile de 
căpetenie ale şcolii lui Pitagora din Grecia anticA. iar in tradiţia ebraica. Kaba/a, 
contine o mulţime de texte in care se stabilesc legături misterioase şi corespondente 
tainicc intre numere si literele alfabetului. intre numere si structurile cosmice sau cele 
ale corpului uman. Cu simbolismul numeric sunt imbibate textele Bibliei. In aceasd 
indelungatA tradiţie numcrologicA. unele numere sunt legate de om (cinci saupentada), 
altele de lumea divinului (unul, trei sau triada), altele de pământ (patru), de cer (trei) 
sau de total itatea cosmică ( şapte. zece, zero absolut) .  Doi e numArul 
complementarititilor. opozitii lor şi conflictelor. Coordonate semantice importante ale 
codului numeric şi al mag iei cifrelor sunt opoziţii le ,.număr fast - numAr nefast", care 
coincid parţial cu diferentierea .. număr par - număr impar". Lumea maleficului. 
demonicului  şi monstruosului poartă intotdeauna semnul ,.impari tlţii" (cf. 
monoculismul unor zei sau eroi mitici, unijambismul sau şchiopltatul Dracului, 
tricelalitatea Balaurilor sau Cerberilor etc.). Reminescenţa unei asemenea aritmetici 
magice in lumea contemporanA este superstiţia cvasi-universaiA despre cifra 1 3  (,.duzina 
dracului") care face ca hotelurile din multe \Ari europene sau din America sA nu detinA 
camere cu acest numAr; el lipseşte la scaunele avioanelor transatlantice şi chiar de la 
casele anumitor strAzi. 

1 5 . Lim�jul jormelor geometrice datează din epoca paleoliticului, deoarece 
pc peretii peşterilor, alAturi de picturi aproape realiste. întâlnim şi semne sau intregi 
compozi\ii picturale alcltuite din linii verticale sau orizontale, din ovale, mmh11ri sau 
pătrate, care redau, in general, un simbolism falic (linia verticall. crucea, triunKhiul 
cu vărful in sus) sau unul matricial (rombul, ovalul cu un punct la mijloc sau tAiat cu 
o linie verticală, triunghiul cu vârful in jos etc.). Aproape toate figurile geometrice au 
un conţinut simbolic datorat ascmAnlrii lor cu anumite obiecte relevante pentru culturi 
precum şi corespondenţelor numerice: cerc - inel, centură, iurtă. stână, ocol. zid 
circular etc .• triunghi - trei, trifoi, trident, trigramă. Troiţă. crinul regal (emblema 
regilor Franţei). trei Parce (Vrsitoare),jlacăra lumânării etc. · 

1 '  E. Bindel. �li.�tica numerelor. Bucureşti, Editura Harald, 2000. p. 1 5. 
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1 6. Lunbajul liteiY!Ior ne arată că unităţile unui alfabet, deşi sunt private de 
sens. deoarece in sistemul lingvistic servesc doar pentru redarea sunetelor - unititi 
monoplanc din punct de vedere semiotic, in cadrul semiosferei culturii,  devin uniti� 
biplane purtătoare a unei informaţii simbolice. Literele îşi extrag seva lor semnificativi 
din fonna lor, care iniţial putea fi o pictogramă (S - aminteşte de conturul şarpdui, M 
este o liniefrantă - străveche pictogramă a apei). Cum majoritat.ca alfabetelor actuale, 
folosesc ca elemente fundamentale linia dreaptă verticală (simbol masculin) şi ovalul 
( semiovalul) feminin, anumite litere pot fi interpretate ca semne .. feminine" sau semne 
.. masculine" ori ca semne ale unificării celor două principii care guverneazA lumea. 
La acest simbolism contribuie, desigur, şi aşa-zisul ,.simbolism al sunetelor", reflectat 
in poezie, dar şi in clasificarea sunetelor. Avem vocale ,.deschise" ( feminine) ca a sau 
o sau ,.închise" (i. e, a, u), consoane dure şi explozive (bat, poe, dur). vibrante (drac, 
rac, riu) sau lichide şi ,.feminine", cum este. de pildă, 1 (lapte, lele. Lună, /in, lânA). 
Simbolismul unor litere derivă şi din locul pe care il ocupă in alfabetul limbii: � se 
explică expresiile aţ(a şi omega. de la a la :et. Cea mai marcată literă din componenţa 
unui cuvânt este iniţia/a, folosită şi la prescunarca cuvintelor. Abrevieri le semnificative 
au contribuit şi ele la simbolismul unor litere: G - simbol masonic al Creatorului 
(engl. God), MD - Maica Domnului, N - Napoleon ş.a. 

1 7. Limbajul muzicii, deşi a însoţit omenirea de-a lungul sale istorii, este 
unul din cele mai controversate coduri de comunicare in semioticl. DificultAtile 

' 

interpretării provin din faptul că unităţile constitutive ale acestui cod (notele muzicale, 
gamele, acordurile, temele, frazele muzicale etc.)  au o sintaxă (adicA, o .. gramaticA" a 
combinaţiilor şi succesiunilor. totuşi nu posedA o !iemantică. lată părerea unuia dintre 
cei mai prestigioşi semioticieni: ,.Limba muzicală constă intr-o combinare şi succesiune 
de sunete felurit articulate; unitatea elementară, sunetul, nu este un semn; fiecare 
sunet se regăseşte in structura scalară de care depinde, nici unul nu este prevAzut cu 
semnificanţă. lată un exemplu tipic de unită� care nu sunt semne, care nu desemneazl, 
fiind numai treptele unei scări ale cărei dimensiuni sunt stabilite arbitrar. Reţinem aici 
un principiu de discriminare: sistemele bazate pe unităţi se impart in sisteme cu uni tip 
semnificante şi sisteme cu unilă\i nesemnificante. in prima categorie vom situa limba; 
in cea de a doua muzica" '" . 

Deşi implrtăşită de multă lume, această părere despre ,.asemantismul" 
muzicii pare prea categorică şi tranşantă. Ea contravine unei indelungate practici 
culturale in care ascultătorii recunosc un mclos naţional sau unul strAin, pot spune el 
o bucată muzicală e •• veselă" sau ,.tristă", iar compozitorii işi elaboreazA sisteme de 
muzicA programatică, intitulându-şi operele lor Anotimpurile. Sonata Lunii etc. Dupl 
audiţia unei opere muzicale intotdeauna se poate spune ceva despre conţinutul ei. 
despre impresia produsa. despre asocierile sugerate imagianţiei noastre. Semnul 
muzical e lipsit de univocitatea semnului ştiinţific sau de obligativitatea unui seDI 

16 Emi te Benveniste. Probleme de li11gvistică generală, voi. I l .  Bucureşti, Editwl 
Teora, 2000. p. 49. 
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dcnotativ ca la majoritatea cuvintelor limbii .  Sunetul, acordul muZJcal sau melodia 
sunt semne cu o semnificantă difuzA. E vorba de o ,,fulgura\ie" semantică şi nu de un 
sens conceptualizat. Sunetul muzical e mai mult un declansator al mecanismului de 
producere a sensului şi, din acest punct de vedere, se aseamĂnă intrucâtva cu limbajul 
dansului, picturii abstracte sau al poeziei suprarealiste, unde semnifica\ia e vagă, 
difuză. mai mult sugestivă şi aluzivA decât una referen�all. UnitAtile muzicale seamănă 
mai mult cu o intrebare decât cu un răspuns sau cu o ghicitoare care poate avea mai 
multe rAspunsuri, şi din acest punct de vedere, semnul muzici i  e inrudit mai mult cu 
s1mbolul şi nu cu semnul lingvistic. Semnificatia unei opere muzicale e tot atât de 
imprecisă sau polivalentă ca şi cea cuprinsă in unele simboluri precum Sfinxu/, 
Piramida, Labirintul sau Mandala tibetanA. 

Orice sistem simbolic a evoluat dintr-o imitatie a formelor si fenomenelor 
. . 

naturii. Muzica, fără doar şi poate, a fost o imitaţie a sunetelor �i semnalelor naturii :  
cintecului păsări lor, bubuitului tunetului, vuietului păduri i, tropAitului animalelor 
copitate, murmurului izvoarelor. Ele erau privite ca "voci" ale transcendcntalului. 
Ideea .,muzicii sferelor" a platonicienilor e o sinteză şi o expresie clevată a acestei 
credinte străvechi. Sarcina imitării mimetice a "muzicii naturii si a Universului" a . . 

fost preluată de anumite instrumente muzicale. care şi-au pAstrat până astăzi această 
functie de a sugera .. vocile" de dincolo: sunetele clopotului sunt interpretate ca porunci 
şi mesaje divine, bătăile tobei imită tunetele cerului; fluierele au fost modalităţi de 
comunicare cu spiritele strămosilor, care in multe traditii erau denumite "fluierători" 

. . 

(sintagmajluieraş de os din textul Mioriţei atestă faptul că unele instrumente de suflet 
arhaice se flceau din oase de om sau de animal totemic); sunetele alămurilor 
( trompetelor, trâmbiţelor, goamelor) sunt voci ale îngerilor şi arhanghelilor, iar sunetul 
lwrpei e corul ingerilor, dirijat de un zeu al luminii şi al armoniei de tipul lui Apollo. 
Semnele muzicii se .,incarci" de semnifica�e prin acest tip de raponAri la alte simboluri 
şi alte coduri culturale. Chinezii le-au raponat la principiile yang �iyin, iar noi distingem 
sunete şi voci .,feminine" şi ..masculine" (inalte şi joase, vioara şi contrabasul). Sunetele 
unur instrumente sunt privite ca un gen de sintezA armonică şi intrepAtrundere a celor 
două principii:flautu/ este masculin ( falic) prin formă şi feminin prin sunetele pe care 
le imite. De-a lungul vecurilor şi milenii lor, sunetele muzicii au fost puse in relaţie cu 
gama cromatică. cu planete le (numărul notelor muzicale, de regulă, coincide cu cel al 
planctclor), chiar şi cu anumite trăsături ale etosului, aşa cum se intâmplă in muzica 
grecilor, unde avem tonalitatea mi - dorică. solemnă şi pateticA, re - frigiană, extatică 
şi bahică, do - midică, satumiană, bolnăvicioasă şi tristă etc. 1 7 • Limbajul muzical, 
căruia i-am acordat un spaţiu mai mare in această incercare de tipologie a codurilor 
culturale, ne arată că in sistemul culturii toate limbajele interacţioneazA intre ele, se 

, .  J .E.  Cirlot, Dictionary· ofSymbo/, N.Y., 1 962, p. 30. Contribuţii demne de luat in 
seamă despre semantica şi simbolica semnelor muzicale le putem găsi la Marius Schneider, 
El urigen musical des Jos animales simbo/os en la mitologia y la eseu/tura antigutD·, 
Barcclona, 1 946. 
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contaminează �i se sprijină unul pe altul. Această interdependenţă semioticA e generatA 
şi sustinutA de cele douA mari insuşiri ale artei şi ale modului ei de receptare: 
.'>incretismul si sinestezia. 

Sin�·retL'imu/ (gr. syncretismos ,.amestec. combinaţie"), ca stare nediferenţiarl 
a genurilor de manifestare artistică. era specitic primelor culte arhaice, unde muzica 
interacţioneazl cu dansul. cu vestimenta\ia de un anumit tip (măştile). cu pantonima. 
cu puterea de incantaţic a cu vântului, cu prezenţa unor ustensile şi accesorii simbolice 
(bâte, suliţi. săbii. scuturi ). cu jertfirea şi consumul unor alimente şi bAuturi sacre. 
Dintre manifestări le ceremoniale de acest tip. care au rezistat până astăzi. este nunta 
tradiţională, in care sunt incorporare aproape toate codurile culturale amintite in aceastA 
anal iză ce nu are pretenţia cxhaustivului. in amalgamarea. in succesiunea şi in 
iterativitatea lor. simbolurile nupţiale sunt menite sA evidenţieze. si detennine în chip 
magico-sinergctic principalele sensuri şi funcţional ităţi ale nunţi i :  unificarea 
principiului masculin cu cel feminin (mirele şi mireasa), comuniunea a două familii 'i 
neamuri, asigurarea fertil itiţii tinerii perechi, apărarea noii familii de toate influenţele 
nefaste 11 • 

Sineste=ia e un fenomen al percepţiei. caracterizat prin faptul că unui anwnit 
excitant şi unui anumit organ al percepţiei se asociazA o senzaţie sau o percepţie de 
alti natură fiziologică. Sunetul poate trezi o imagine cromatică, provoca o senzaţie 
caloricl, gustativă sau tactilă: "Iară cornul plin de jale 1 SunA dulce. sunA grn" 
( Eminescu). Sincretismul şi sinestezia se manifestă plenar în ana liturgică, in cadrul 
cultelor religioase siv�ite intr-un locaş sfănt. Templele şi bisericile inglobeazA IBI 
simbolism complex şi elevat al limbajului arhitecturii. al picturii, al .'icu/pturii. al 
vestimentaţiei, al gesticii hieratice, al muzicii religioase, al codului oljactiv (tAmiia� 
alte mirodenii), ca să nu mai vorbim de cuvântul Scripturilor şi rugăciunilor, menite 
toate si-1 transpună pe om in lumea sacrului. 

Cum orice manifestare artistică produce un .,text" (verbal, vizual, auditiv 
sau actanţial) in care existi intotdeauna sensuri ( idei, concepte, teme şi motive) mai 
importante, sublinirea, reliefarea, focalizarea lor se face prin recurenţă ( izotopic) ti 
iterativitate sitronimică. De aceea, observAm cA in orice semiosferi notiunile 
fundamentale (domimintele sau constantele culturii ,  noţiuni le-cheie) au un �umAr 
impresionant de sinonime simbolice aparţinând unor coduri şi limbaje diferite. Practica 
noastră de intocmire a unor dicţionare şi alte lucrări de simbolisticA româneascl ti 
universall1v ne sugereazA ideea că, din acest punct de vedere, pe primul loc, atât sub 

1 1  Jvan Evseev, Simboluri folclorice. Cântecul de dragoste şi cef'f!monialul de nullllf, 
Timisoara, Editura Facla, 1 984. 

19' lvan Eveseev. Cu,•âm-simbol-mit, Timisoara. Editura Facla, 1 983; Simboluri 
folclorice, Timişoara, Editura Facla, 1 987; Jo;urile tradiţionale de copii. Rădăcinile 
mitico-ritualt>. Timişoara, Editura Excelsior, 1 994; Dicţionar de simboluri �i arhetipuri 
c111111rale. Timi�oara. Editura Amarcord. 1 994; Dicţionar de magie. demonologie fi 
mitologie mnuinea.'>că, Timişoara, Editura Amarcord. 1 998; Enciclopedia semnelor fi 
simbol11rilor cllltumle. Timişoara. Editura Amarcord, 1 999. 

3 10 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



PatriiiUMium Banatle...,, /, 1001 

Jspect numeric, cât şi din punctul de vedere al varietăţii semioucc, se situează 
simbolurile prin care se desemnează principiul masculin (Animu.�. yang ) şi principiul 
ti:rninin (Anima. yin), in acccp!iunea lor sexuală. metafizicA şi religioasă. De pildA, 
ideea de .,femeie" poate fi redată printr-un şir aproape interminabi l de simboluri: 
J'.imânt, apă, lună, stea; peşteră. grotă, \'âlc:ea, c11pă. oală, ulcior. hlid: _floare. fruct 
tcu multe seminte). piatră (găurită sau pretioasă); linie orizontală, oval. trillnghi (cu 
drful in jos). mmh. plasă. an:li. nişă. casă. cameră, biserică, poartă. grădimi şi 
multe altele. Cum unele simboluri. mai ales cele arhetipale, se caracterizează prin 
n:chimea lor, prin bogătia de sensuri şi prin universalitatea lor, ele reprezintă semnele 
fundamentale ale culturii, având capacitatea transpozitiei dintr-un cod in altul si asigură 

' . 

intertextualitatea operelor artistice şi unitatea culturilor şi civilizatiilor lumii. 

LES CODES ET LES LANGAGES CULTURELS 

Resume 

Cette etude se propose une synthese sur la typologie des signes culturels, 
issue d'une riche experience de l'auteur dans l'elaboration de quelques dictionnaircs 
et d' autres ouvrages dans le dornaine de la symbologie roumaine et de celle universelle. 
U ne place â pan dans le moode de la semiospbere culturelle revieot ou mot et ou 
symbole. Les deux categories de signes ne fooctionneot pas independemment, elle 
interpherent. A certains groupes de mots et champs lexicoux correspondent des 
constellations de symboles, reurues par leur sens et par les spheres d'utilisation. L'auteur 
propose pour ces sous-categories symbolyques, ayant un vocabulaire et une grammaire 
a elles, la denommination de langages ou codes culturels. La typologie proposee 
contient un nombre de 20 des plus importants codes culturels (Le langage zoologique, 
Le langage vegetal, Le langage astrologique. Le langage des phenomenes 
mheoro/ogique, Le langage sommatique, Le /angage instrumental, Le langage 
cromatique, Le langage de:r formes geometriques, Le /Dngage des numero etc. ) . 
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DOCUMENTE INEDITE PRIVITOARE LA INCEPUTURILE 
INVĂŢĂMINTULUI BĂNĂŢEAN 

Simion Dănilă 

In general puţin cunoscute istoricilor invăţământului din Banat, documentele 
de fatA au rămas, după ştiin\3 noastri, nepublicate până in prezent. Dati fiind valoarea 
lor infonnaVonală de ansamblu, am considerat utilă editarea lor - in originalul gennan 
�i in traducere românească. 

Primele trei documente ne parvin din Arhivele Statului din Bucure�ti, 
Microfilme Iugoslavia, roia 92, cadrele 476 - 49 1 .  Este vorba de microtilmele unor 
tabele aflate la Sremski Karlovci, Arhiv Vojvodine, fond I lirska Dvorska Deputacija 
1 745 - 1 777, cutia 1 349 B. nr. 2 1 3, p. 87 - 103.  

Din cadrul întâi al  primului document, o conscriptie a �olilor din districtul 
Timişoara infiin\3tc in 1 774, lipsesc. penbJl cinci sate, rubricile ((Localităţi)) �i 
<<Învăţători)), cea dintâi uşor de reconstituit prin coroborare cu alte surse documentare, 
ceea ce am �i făcut in paranteze drepte. Din ultimul cadru referitor la acel�i document 
lipseşte, pentru patru localităţi. rubrica <<Observaţii)), unde ar fi trebuit să figureze �i 
semnătura emitentului. Acesta este Teodor lvanovici lancovici de Mirievo, directorul 
de atunci al şcolilor onodoxe din Banatul civil (numit in aceastA funcţie la 6 februarie 
1 773). Compararea scrisului cu celelalte acte redactate de el (cum sunt �i cele doui 
unnătoare) nu lasă nici un dubiu in această privinţA. Documentul este emis, după cum 
uşor ne putem da seama. in primăvara lui 1 774, in nici un caz inainte de 1 manie. 

La rubrica c<Localitiţh), sub numărul curent, o altă mână notează ulterior, 
pc toate aceste prime trei documente, cifre care, comparate cu datele furnizate de alte 
surse, indică numărul de case din localitatea respectivă la acea dată. Noi le-am notat 
in paranteze rotunde după numele localităţii . 
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Cons!anotiOil 
(der llyrischen Na 'onal-) Schu�n. 11 dem ganzen T mKvarer Dl51rid vorfindig, und was r Anstalen in Ansehung Phrer Errich ng) ge1r0 �n wOfden 

Ortschallen Schu� Oer Tag Jlhr�dle Frudlt Kuklr �rs Habe� HeO Btenn- Stroh Rohr Anmerkungen 
metster lhrer Besolclung tuQZ ten holz 

Anstdung In baaren 
flo- Kr{eu- Met· Met- Mei- Met- Sch� Klater Fuhre� Bandei 
rine] zerl zen zen zen zen ber 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 to_ I t  12 1 3 14' 

! . SI. ·YICS) [0. 7. 1-I!Dr. [4Q . ti . . . . 4 . . 1 Oennahlen ketn Schui-Hius, solehes aber 
Andraschl 1 774 zu erbauen . der Gemeinde aufer1eget worden 
2. (Pecskerek) 40 . 10 - . . - 4 . . Es isi der Gemelnde anbefohlen worden , das 

Schui-Haus errichlen zu lassen. 
(3. Kenez) Oer 1 2.. 42 - . . - . - 4 20 - Oer Obetknes Ungu�n hat solche Anstaaen 

Jan. 1774 getro f]en. da die Gemeinde recht onrefliJIChe s 
Schu�aus errichten lassen. 

(4 Ba�tzhaz) [ -vles] 0.1 .  Febf'. 20 - 6 6 . . . 2 1 0  . Oas Sdtui-Haus tf'bauen zu lassen. 
1 774 

[5. Kelfely) 0. 1 Mirz 40 . e 6 . . . 3 . . Es lst der G.metnde aufer1eget worden . dn 
1 774 Schu�aus so wle In dem Oorfe Kenez. auf 

dem neben der rche angew�esenen Platze 
errlchten zu lassen 

6 Variuch Joann Pe>- o 1 . Marz 40 - 6 6 . . . 3 20 . Oie Gemeinde hal saeh verbunden. das Haus 
(245) povics 1 774 von d m Theodor Temlcs um 41 A[orine) zu 

Pfarr-Gelsl- kaufen. und bls Mon th Ma reparieren zu 
lleher lassen. um darinnen eli Jugend unterricht n zu 

konnen 
7 N agytala Thomas O 1. Febr. 30 . 6 s . . - 2 1 5  . Oie Kinder lemen in dem Hau se eines gewissen 

( 1 22 [Tht!Odoro- 1 774 Arseni Gramulil. bls du Schui-H aus erbauet lvi_cs -rden v.Wd. 

· Numerotarea rubrieilor ne apartine. penritilclu-ne sa nu rdlam In t•ere. ca ll ongina1. pe fieca� pagina. capul t'abelulu . Am procedat la fel � il cazul urmatoarelOI' douil 
documente (n.  S O . 
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, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 1 3 14 
8 SZekUSics Theodor 0 1  Marz 25 . 1 0  8 8 8 . 3 . . Es rst def Gemeincle auferleget woroen das 

(207) Urgu "  1 774 SdlU-Haus neben def Ksn:he ernchti!n zu 
lassen 

9 Fenlak Petrus O 1 Febr 25 10 8 8 8 3 . . Oas Schl.f.Haus neben der Klrche erbauen zu 
1 3) MartJn<Wtos 17i4 lasse anllZo studlere d Jugend In cJem 

etQenen Hause des ScN.IJmeJsters 
10 Mono51� Movses 0 1  Jan 38 . 10 . 4 10 . Oieses Frtn-Jahr annoch das SchU-Haus 

(1 94) Popovtc$ 1 774 errlcllten zu tassen 
11 Calaa.a Jon O 1 Febr 30 . 10 2 10 . Der Gemetnde habe a\lerleger das Schui·Haus 

{160) 9Jk�OV 1 774 bls May-vollkommen errk:hten zu lassen 
12 Schadarii Tratl 0 1  Marz 20 6 6 . . 2 10 . Gletehwte zu catacsa Hler isi etn gewi$ser Jon 

(1 45) Pai.I\O'IIICS 1 774 Sehlknut def fOr <ie A.\lnahm(eJ deS 
�ns recht��-ist 

13 SzecNOV Axertlus 0 1  Febr 25 . 10 8 8 8 3 . . Das SchtJ-Haus annoch cieses Fruh-jatY 
(224) Joannovics 1 774 errletten zu lasaen 

14 Mtnrli MIChael O 1 Febr 35 . 8 . . . 4 10 . Es 5lnd die Anslallen. so WTe zu SZecsany 
{220) Mtehailovtcs 1 774 Qetroflflen worden 

15 Czer(n)e- l.uc:as 0 1  Marz 20 . 1 5  . . . 3 . . Es 151 defn Sd1ulme1Sler cie I.Jrlerwelsu'lg der 
l'f8Z (177 GeorQI8V106 1774 K.nder m setnem Hause, bls zu 

Elbiii.UlQ def. Sch�HlJU&eS, ·�#an. �• worden 
16 Jezv•n Dermahlen 30 . 10 . . . 4 10 . Dte Gemetnde hal versprochen. das Sctu-Haus 

( 1 74) k In zu erbauen und m SChulmetster jaiYI(rchJ 30 
Schulmelster Fl(orrne� 10 Metzen Fruchl 4 Klatter Brennttolz, 

U'ld 10 Flilren Stron atw.reiChen 
17 Janova INicolaus 0 1  Marz 30 . 10 . . 4 10 Hrer rst keln Sch\J-Haus vornanden mithin 

(216) Popovlcs 1 774 solche5 erbeuen zu la n wu-de def  
Gemetnde anbefohlen 

18. 8encseg David 0 1  Marz 30 . 6 6 . 4 10 . So. WJe zu Janova 
(1 43} Schrvu 1 774 

!19 Pelz()V()- Theoclof O 1 Febr 20 10 . 4 10 Das Sch\J-Haos annoc:h clese5 Frllh-jahr zu 
szelo (1031 [PopoviC$ 1 774 Stande Z1J tmQen 

20 BU<ovecz Oennahlef'l Oer Knes Jat*o Czararu zu Bulcovecz 151 sehr 
(89) k ln  wider e 8� des Schui-Hauses 

Sch\Jmerster gewesen, l'ebe !Ch aucn I'IICtll erldaren wol n, 1 .::: 
In Betrel{f] det hrlflchen) Besold���g des Schul· 

� 

rrtelstei'S 
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1 2 3 4 5 6 7 
121 Medvesch BaslhUI 0 1  Marz 125 . 6 6 

(85) Popovscs 1n4 
22 Mosctvll- Keln 25 - 6 6 
Iza (105) Scllulmesster 

��- ..bclM o 1 Marz 20 . 3 3 
IMliWanu hn4 

24 Bazosch l.upti 0 1  Marz 20 . 4 4 

114<11 PoPCMCS h n4 
25. Grt011da 

(80) 
26 Remeta (1 76) 
Z7 Sche.zvar 
28 5t Mlha)' JoaM 0 1  Marz � . 20 . 

(237) MartinoviCS ,, 74 
29 Gtrok l.tarko 0 1  Mar:: 32 30 16 . 

(203) M rkOVICS 1 n  

30 Olnyasch !Stepmn O 1 Jan !35 16 -
(1 ) ROi 1TI4 

31 Utvin Janosdl O 1 Jan � 10 
(200) !Consta ro. 1n4 

flOIIIOS 
32 Berek&ov Janko 0 1  Marz 35 20 

{292) IMic IIOVICS 1n4 
33 Peracz S�meon 0 1  Marz 35 20 

(374) PopOYICS 11 n4 

8 9 10 11 12 13 
. . . 4 10 

- 4 10 

. . . 3 6 

. . 3 10 -

. . - 30 -

. . - 30 . 

. . 1 30 . 

. . . 20 

. . . 30 

. . 30 . 

14 
Oas Sctu-Haus btsMonath May ernchten zu 
lassen 
So. w1e zu Medlfesch Es isi esn Mann der 
nahmens Simeon Ubla dt>r tur CII Aufnahm( 1 
des SchUw ns sche1net reclll gut � 
zu sevn 
Du Schui-Haus annoch deses Frull-jahr 
emchten zu lassen 
So. Wlf zu Petrovoszelo 

Otese d fl9 Clrtsd\atten ha ben $1ch noch 111Cht 
lerklart. w1e VJel s dem Schul t r jahrli<:h 
geben w rden. l.l'ld da in dense! n gar keine 
Schu-Ha r vorhanden ao onten 
sok:he dlese1 Frl.n-lahr ernc:tuen zu la5Sen 
Hler iSt ein sehr klelnes Scrut-Haus vorfindlg. 
dJe illde a 1 hat sprochen. etn groBe-
res a�beuen zu lassen 
Es •st dem Schlimeister aufgetragen worden 
bis zu Endtung des Schui·Hauses, dte K1ndef 
fn dem Ha des Gruja Bu,lbaschu zu 
unterncl'ten. 
Das Schui-Haus lst neben der Ktrche ernchtel. 
so aber die metnde zu reparlefen. l.l'ld 10 
volkomrn&nen Sta.nd zu bnnoen v n hal 
Das Schui-Haus beslehet aus 2 Stuben l.l'ld 1 
Kuchel 

8ls dai Schui-Haus erricttet werden Wlrd solle 
der Sohulmel er cit K1ndet tn se1nem esgenen 
Hause unterwetsen 
Der Sc.hulmet5ter ISI verbunden Clle Kmder 10 se•· 
nem nen Hause zu unterrlc:tl • bls de  
Geme•ncle elll Sct-0-Ha\JS erbauen wud 
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1 2 3 � 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  1 4  
34 KJsohovcla Manm 0 1  Marz 25 8 - - - - - Das Schut-Haus hal dîe Gemeincle amoch 

( 1 37) M ICha IIQVIC$ 1 774 d]eses Fron.jalv zu errichtan slch anhelschlg 
gemache Dem Pfarr-GeiStlicher C!Yistophoro 
habe befohl setnen Sotvl alsog ICh In dle 
Se�le zu schk:ken. � se�nen Pf rr indern 
mll gutem Be'jspiele VO'""'""'......, 

36 Schag Dennal161 
(1&4) lkem 

�lmetsler 
36 Nemelh Pe&er 0 1  Marz Dte Gemetnde wilt llvl und şein Haus von alfen Abgaaben fre'{- Des Set'J-11-Haus aiVlOCh deses F�ahf m 

(107) Stoll<ov 1 774 nahen, womit auch der Schulmelster zt.lneden e���esen enlet'tten 
37 Pobda lloel'l'llr 0 1  Marz 10 10 . - - . . 250 Der Schulme•ster wtrd dle Jugend In selnem 

(89) Popes;zku 1 774 eigenen Hause lllterrichlen. Gavril Jankov und 
Jovan Jan zwe'{ h!1lc:he IJ'Id or e Scnule 
lg�IYI(e Manner 38 Csenei Consblnhnus 0 1  Marz 30 . 20 . . . - 300 

(126) PauloVIc& 1 774 
39 f(ec:sa Anîonlus 0 1  Jan 40 20 - . - 300 {188) 1 S\oJDilOVICS 1 774 
40 Clary L.a.zar 0 1  Marz 30 . 20 - . . - - . 300 (1231 Nenadovies 1 774 
41 Cze1115'a Basillus D 1 Fl'hl 30 1 5  - - . 300 

(1 54) PopovlC'8 1 774 
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w 
00 

(Traducere] 

locali� li 

1 
(1 Sânandrei] 
2 Bectche-

recu Mic 
[3 Satohinez] 

4.Bără18azl 
(5 Gelu] 

6. Veriaş 

(245) 

7 Salu Mare 
(122) 

8 Secu51QIU 

12DTI 
9. Felnac 

12131 
10.Mănăstur 

11941 

şcolilor [natio 

lfnvăfălori Ziua 
numrnr 
lor 

2 3 
1 ·V1Cil 7 febr 

1n4 

'1 2 18n 
1n<1 

-VlCil 1feonn4 
1mart 1n4 

Ioan 1mart 1 n4 
Popolliot 

Toma 1febr 1n4 
Teodorovrcl 
Te odor 1mart 1n4 
Ungureanu 
Petru 1 febr1n4 
Martinovid 
Moise 11an 1774 
PoPOYicl 

CoOSCitQha 

le illrice] allătoare in Intregul district Timişoara �� ce măsuri u fost luate cu privire la [ridicarea lor] 

leafa Fructe Po· Orz OvăZ Fân Lemne Paie Trestte Observaţi !anuală rumb de foc 
In ban 
ft[o- cr[e� Meţi1 Meţi Meţi Meţi Clăi Stân- Care legă-
rinij tarQ' enl' tun 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  1 4  
40 - 6 - - 4 - - n prezenl li'irâ edifiCiu şcolar. insă 1 s-a impus 

corn.rnei să clădeasc:ă unul. 
40 - 10 - 4 - . 1 s.a __l)<)_runcit corn.rnel_� ridice c;lăditea scolit 

42 . . 4 20 . Obarchinezul Ungureanu a luat aşa măsuri. incat 
conM\8 să ridice o clădire şcolarâ de-a dreptul 
exoelenlă. 

20 - 6 6 - . 2 10 . De ridicat clădirea scolii. 
40 . 6 6 . 3 . 1 s.a Impus corn.rnei să ridice clădirea şcolii. ca 

si la Satchl.nez. pe locul reparlizat lăr>Qă bisericâ. 
40 . 6 6 - . . 3 20 . Corn.rna s.a obligat sa cumpere casa de la Teo-

dor Temicl cu 41 fl[orinij şi s-o repare pănă in lu-
na mai, pentru ca Unerimea să poală învăţa carte 
in ea. 

30 . 6 5 . . 2 15 Copiii lnvăţa in casa unui anume Arsenie Gmmu-
la păna când va fi construită scoata. 

25 . 1 0  8 8 8 - 3 . . 1 s.a impus comunei să ridice şcoala lângă bis&-
rică. 

25 . 10 8 8 e - 3 - - A se construi �la lângă biserioă. acum tine� 
mea sludiazâ in�r<>p_ria casă a invălâlonlul 

38 . 10 . - . 4 10 l lnc:ă in  această primăvară să se ridice �ala. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  13 1 4  
1 1 . Câlaoea Ion 1 febr 1774 30 10 - - 2 10  - Am impus comunei să lermlne de ridicat �coala 

(160) Bucurov �nă in mai. 
12. Jadani TnUă 1 mart 1774 20 6 6 - - - 2 10 - Ca �l la  Călaoea. Aici esle un anume ton Jicmun 
fazi.Cor�lll Paun<MCI core e foarte dispus să pre • invăţămănW public. 

(1451 
13. Seceanl Axentie 1 febr 1774 25 10 8 8 8 . 3 - - A se ridica şcoala incă in aoeaslă primăvară. 

(224) loanoYJCI 
14. Murani M1hail 1 febr1 774 35 . 8 . . . 4 10  - s-au lUat măSUii ca la Seceani. 

(220) M•hailovicl 
15.Cernătenz Luca 1 mart 1 774 20 1 5  . . . . 3 . . 1 s-a impus invă!Atorulul insiiUÎrea copiilor In pro-

( 177) Gheorghle- pr -1 casă, părd la construirea plii 
viei 

16. 1zvin In prezent 30 - 1 0  - . - - 4 10  . Comuna a promis să construiască şcoala şi să 
( 174) fără invă . ofere a rual invă torulul 30 flforinij. 10 meţi de 

tor fructe, 4 stânjeni lemne de foc si 10 care de paie. 
17. 1anow NICOlae 1 ma rt. 1 774 30 - 10  . - - - 4 10  . Aici nu exista clădire şcolară. prin urmare s-a 

(2 16) Popovîcl !poruncii comunei să construiască una. 
18. Bencec David 1 mart. 1 774 30 . 6 6 . . - 4 10  - Ca şi la lanova. 

(143) � 
19. Petro- Teodor 1febr 1774 20 - 1 0  . - - . 4 10 . Clădirea fCOiil să fie gala incă in primăvara 

vaselo PopoiiiC aceasta. 
(103) 

20. BucoVâţ ln prezent Chinezu Iancu Ţăranu din Bucovă1 s-a impotrivit 
(89} �ră lnvă!ă- din răspuleri ridicării şcoiH, n-a vrut să se pro-

tor nunle nici in privln\11 ilmbfiei nuale a invâţălOI\I-
lui. 

21. Medlle" Vasile 1 mart 1 774 25 - 6 6 - . . 4 10  - Clădirea �ii să se ridice până in luna mal 
Iaz Ursenq PopoiiÎCI 

(85} 
22. MOfni!a Fără invăfă- 25 . 6 6 - . - 4 10 - Ca � la Medves. E un bărbat. pe nume Sim' n 

(Vechei tor Ubra, care pare a li foarte dispus să preia invă-
(105) lâmănlul PIJblic. 

23.Cărpinlş Ioan 1 mart 1 774 20 . 3 3 - . . 3 6 . şcoala să fte ridicata incă in primăvara aceasta. .. 
(76) Munteanu .:; 
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1 2 3 
24. 8aZOf l.up\.11 1rrort. l774 

(1441 Popovic_l_ 
25. Gltlrodtl(IIO) 
26.Remo 

It. reJ ( 1 76) 
27.171� 
28.Sânmlhalu lo.iln 1rnart. 1774 
IRorn\niC2371 Manlnovlcl 

29. Giroc Mim:u lrmrt. l774 
(203) MatC0\1 

30. Oinilf :::ici 1 bn. 1714 
( 164) 

31, Utvin illno' 1 111n. 1774 
(200) Con l1ll-noW:i 

32.Berogaoo klncu 1mort.1 774 
lt.bllJII t2921 MM'Ialovicl 

33. Pa ... Simion 1mort. 1774 
(374) Popollid 

34, Chlfocla MOirtin 1mart. 177<1 
( 137) M lollicl 

35. $ag(184 n ore..tent lin\ nll6!>11or 
36. Ber&gdu Petru 'hmrt. l 774 

Mio: (l07l Slolcov 37. BobciD Voemir lmort. 1 774 
(89) Pope-.. 

38. Cenal Consta!llln 1mar1. 1 77-4 
(126) Ptlulovlcl 

39. Chocea Anton 1 ian. 1774 
(188) 1 Sroenovicl 

40,Ciori-Vll l..nzăr 1 rnort. 1 774 
jazi,Rado- Nonadovici 

je110. n beJ 
112'3} 

.. , . CemD Valie Hebr. t n-4 
Iaz SfpsJ!a Popollicl 
Culjll. ln Setblll (1$4) 

4 5 6 7 8 D 10 11 12 
20 4 4 - - - 3 10 

35 - 20 - - - - - 30 
32 30 18 - - - - - 30 

35 . 16 - . - . 1 30 

35 - 10 - - - - - 20 

35 20 - - 30 30 
35 20 - . . . . 30 

2S . 8 . - . - - . 

Comt..>a vrea d-1 saAeascl po oi fi aua lui de toa• c It le, lu-eru do c:�.uo lnv61âto<U o foS1 rr uliun'lll 
10 . fO - . . . - -

30 . 20 . . . - - -

140 . 20 . . . . -

30 . 20 . . . . - . 

30 15 . - . - - . 

13 
-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

250 

300 

300 

300 

300 

'14  
Ca � la Peltoweitlo 
A.ce$ill trei locali!âl! lncă nu HIU p1onu� c6t ii vOf lnvâ IOfWI pe n; fi. lnlrue.61 1d nu oxls-14 clădiri fCO!ore. m poruncii să rid' lndl 
In aceoslll primtl'131d. 
Aici ICI olla o fCO'I44 foatle nlka: clar comum a llliQ6dull s:\ construiască un1t mal �mre. 
1 - porund lnvăţlto!Uul ca. pânl la ridicarea 
fco1 -1 inYOp po copil in casa lui Gru Bu 
basu. 
Şcookl esle tki<al6 1;\og3 billeric:a. oşadar co-mu o ta du s-o repere fi s-o dud! In bună 

l•bre. ICiăcllree ifCOiii consta din dout'l odAI fi o bucal&-
rie. 
Pâna ce 1/lt fi rldlro16 tcoala. l�tl�torut unlleiJm 
să-i lnst.rulncl pe COJli In PIOPti&-1 casă. llrNO�tONI - obligot �l il"lllel" pe copii In pro-
priit-1 cnsâ. ,-. nd comune w conslrul o 

l�. 
CorYUlil - angapl l4 ridice fCOIIIa lncll ln acea pr • Preotului Crlstofor m po-
runcil fi ttfmll6 nu 1 coplul la 
şi A IJ:eac6 In fala enorb"lor sâl ce o Pild& buni\ 

� A  • ridice lnco\ In -..slâ ptirnlwr.l. 
IM\�torul 1111 1�1'> tinerimeo In po-oprie-1 casă; 

GaviaA lancov fl loYM ncov, doi ni onata• 
bJI al bioctvollori oc;oiQ. 
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Putrinrollium Bu11uti um, /, 2002 

2 

ft.J doilea documenl <1Jp6 cum se poate doduoe din rubrica "Ob rva , pa ro a fi em s 
tol in 1774, după do de 1 prl . 

[Textul orlglnal) 

� nacn welchem, ae Errlch� der Serulhauser, •n dem L1ppaer Oistnct, und a 

Ortschatten. ornnen 
eli Errichlung der 
S<:hulhauser ngetra· 

n wotden 

1 Uppe (465) 
2 Uszulzeu {104) mit 
3 eruszn· ( 101) mit 
4 Ohaba (100) mit 
5 Belo nczy(1 1 2) 
6 Vama ( 1 14) nvt 

7 Klzdia ( 15 7) mit 
8 Kwe&ehda(1 72) mit 
9 Stancsova (50) mit 

10 Poschoga(96J mt 
t Capelnasch(251) 

mtl 
12 Pirk!sch (189) m 
13 Bata (210) mn 
14 Aleusch (322) 

15 K�etn) St 
Mlklotch (161) 

16 Flnt az ( 171 )  
1 7  Flblsetl (260) 
18 FiS2kUt (161) 
19 KesulCZ (258) 

Besol<i.lng der Schulmet r re 1 setz WOfden 

Onsohaftel\ wor n etne Scnulhauser 
vorhanden. SOnd rn dermalen lhre Klnder. 
•n dia. lhrleo angewtesene(n) Schulen zu schtcken 
haben 

2 

SchesZtarovacz (118) und Oorgosh (85) 
Petersch (44) und Zabelcz (59) 
Lapu$Chnll< ( 1 42) 
L.alaschenz ( 1 35). � K lrnag (91) 
Spata (69). RadmanrMCI'Ite (1 02). Bara {165) 
Szekasch (85) und Krl\tabilra (47) 
Kekesctl ( ) und L.abatehenOZe (96) 
Buzad (83). Hodosch (86), und BreS21ovacz(82) 
H(e)fl'l9akova (99) Oubo nadosh (58).Theesd'l 
(85) � Godinova (75) 
Szale&Na {71 ), und ��� (33) grosch (48) 

Valyamare (72), und Caprlora ( 138) 
Oszttow (56). � Vereschmort (36) 
Cz.ela (122}, und Bal<amazeu (68) 

Zu l.Jppa. ISI da S<:hui-Hau . 
so aus 3 ZJmmer 1 Kuchel. 
und 1 Kammer bestehet. von 
g�en Matenahen a(nn}o 1 773 
ali Unkosten der Klrcne erlldl et 
worden. Oer Sct...tlmelster 
Mo Pelrovles 1 von 1 ar-

77 hr�IOh) 100 A(onre) 
und 1 2  Klafler Brennholz. 
2) \Ion Uszuszeu. brs Bata 
lnclusive ISI dJe jahrl(lehe) Be&OI
dl.f"G der Schulme tel mi 40 
Fl(onnen) ln baaren. d nn 24 
Metzen FI'I.ICht. und 1 2  Klafter 
8r nholz be6ttlmlll worde 

Al e1 ema Scttulme er The
odor Zachanevles, an j&hrl(icher) 
Besoldung 34 Fl(onne] von 1 A
pr� 1 74 
Schutme• er Pl rr-Gel&tllcn r 
Arseruus LazarevJCS hit jahrl(icfl) 
44 A(otîneJ von 1 Janu rit 1 n4. 
Ole 4 Ortscha n F az. 
F1blsctt, Frszk\t. und Ke&ZJOCZ 
werden e!'$1 dle Sehulhauset 
bauen l.lld hemactt Sci'Urners. 
ter autnehmen 

TheodOrus Jai'ICO\'ie$, 
K(alserllch) • K(or1gllcher) Ba�ater) 
lllyffiSCher) Na{lt}o(na� • ScrUen 
Director. m a nu ro ta 
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imioll Dănilă 

fTr ducer 1 
Proiect 

prin r au fost bi' ridicarea �IJor in districtul Llpo 1 sa rlmr 

15. 

18. r z { 1 7 1) 
17. lb (280) 
18. F scut ( 181 )  
19. Ches nţ (258) 

322 

invă, tor lor 

cu l..ăpuflllc ( 142) 
cu La nţ ( 135) fi Chelmac (91 ) 
cu Spata (69). Rădmănefti ( 102). Ba ro ( 1 65). 

SeC8f (85) -fl Crivobara (47). 

Cheche� (40) şl labaşinţ (96) 
Buzad (83), Hodo� (86) ti Breslovă (82) 
Herneacova (99). Nadăf (58), TOl (85) fi Godl
novaJ (75) 

ldva (7 1)  f Blba (33). Groşi {48) 
Valea Male (72) şi Căprloa ( 138) 
Ostrov (56) fi Virişmort (36) 
T ( 122) fi Bacâu de Mfoc (68) 

Obse a 

2) de la Ufu?!u părv 1 Bata Jn.. 
cluslv, nuală a lnvă torlor 

fost ho la 40 ft(orinr in nu-
morar, pol 24 ma 1 dl fruc::te şi 
12 a njenl da lemne de foc. 
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Patrimonium Ba11atlcum, 1, 2002 
3 

� l!eilea document, pe re ,.., 
conc:om1 nt cu re, 1 mull ca sigur. fost f 

[Te original) 

nach dle Ernch t"Q elef Schui-Hauser, 10 dem Lugosc;her Dmncl und 
BHoldq cler Schulme e&tgesette worden. 

schalten,wonnnen 
dl Erbawng d 
Schuhauser engetlll· 
qen worden 

2 Szako&ch(435) mt 
3 Bold\6 (120) mit 
4 5ylha (160) 

5 Herendle 1(1 80) mit 
6 Costtll ( 1 1 4) mit 
7 Belllncze{250) m 
8 Ohaba ( 170) mi 

9 TopoloYac:z(1 95} m 

10 Bud•nz ( 1 34) rnt 
1 H'JSZJasch(107) mt 

2 BaJ!tnz (55) mt 
3 Kladova (105) mt 

14 Ra a ( 1 42) rrlt 
� Du sel"( (90) 
6 KltciOVa (134) mit 
7 SZuâ1 scto( 81 ) "" 

18 Bosch\6 (80) mt 
19 Botlfl?esch (84) 

mit 
20.Szarazan(48) mtl 
21 Schl6escht.e (33) 

mtt 
22 Ferdya (173) mii 
23 Kurt9a (107) mit 

24 Glavna (108) ma 

Ortscha en, wonMef'l ketne Schl.llllauser 
vorftndlg, aondem dermah n IIY Ktnder in die 
ttvl n a (n) Schul n zu schicken haben 

2 
(41), Lugo&chel (1 2) und 

Szurdu (80) 
Poganveschte (18), und Berna (42) 

Orinova (62), und Botye&chte (33} 
Hausch sch (38) 
Krlvlna (48), P troaza (38), Farascheschte (31}, 
Poenne ( 40), RurTlUfl9escht (69), Gojseschte 
(19), und Tomeschte (52) 
Lunlcanl (38), Schupunyeschte (62), Zolt (46). 
Ofa schte (42}, Mudn (34). und 
Bukovecz ( 123) 

:?5 Fat ( 1 16)mt Poverschen (41 ), 
Vetza (34). und Ba 

me� te (121 ), MarCSIIl8(58), Zofan (31 ). 
Neme&etoesd'lt (20), und Coscht ( 45} 
8ra esme (16), Blyazova (69), Hon'losdm 

7 . und CoscheviC'Za 1 

Atlmerkl61gen 

3 
1 )  Es ISI uberhaUbt. f\6 lnen

jeden Schumel ter Jahrl(ICh) 60 
Fl[orine), 1 2  Metzen Fruchl und 
1 2  Metzen Kukurucz, d nn 1 2  
Klalter Bremholz, festges tz 1 
worden 

2) Die Griechische Handlu 
Compagnle und Gemelnde zu 
Lugosch. ha n zum Un rhalte 
zween Schulme!ster, � d 
gr1echr.rchen, und n 
Klnder jahrl(icll) 300 Fl{onne � 
24. Metten Fructlt unei 24 
zen Kulu.ruc:z dann 30 Kl f!1 
BrennhotZ eusgewor n Z\6 
Erlelchter'-'lg de Ausgaaben 
aber. werclen auch dle Ortac: • 

en Tapta, Harmacla, L.ugoech 1 
und Olo , so hr r 
ohnehin m die Lugoscher Schu
te zu schlcken haben, a propor
tione be9tf'ag n 

Theodorus nkoVics, 
K(alserlich)-K(onighcher] Bai\Btfer) 
1 r[tsdlef) N (tJ)o(na)I-SchUen 
Director 
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imio11 Dinl/ă 

[Traducere) 

f!2l!!B 
pun care au fost stlbiile ridicarea �lor In d ' � lugo) şi rlzarea In t.orlor 

loalli 

2 
(41 ), lugojel ( 1 72) fi 

s· rsig ( 100) şi Hodoş ( 100) 
He2 ris (50), Va Lungă (Română) (30) fi 
Nevrincea (40) 

5. Her n fii( 180) w Salu Mic (azi, Victor Vlad Oelamarina) (68) şi 
Honorici ( 100) 

6. Co?l 1u ( 1 14) eu Grunl (55), Peru (41)  şi Coştelu Mic' (25) 
7. Belin (250) w Chiză u ( 1 32) 
8. O [-For cij 

( 170) cu Flc:ât.ar ( 122). Dragoieşti ( 109) şi J băr (88) 
9. Topolovă u re 

( 1 95) w Topolovâ!U Mic (23), Şuştra ( 1 22) şi Cralovâl(58) 
10. Budln ( 134)  cu lctar ( 11 6) !fi Şanoviţa (158)  
1 1 . H l  ( 1 07) eu lucarel (60), Paniova (68) şi Ba. (93) 
12. Ballnţ (65) cu Târgovişte (51)  şi Fădimac: ( 102) 
13. Cladow ( 105) eu Cutlna {83}. Leucuşeşti (63). lersnic (42) ş 

Ohaba Lungă (41)  
14. R4chi ( 142) nă, tiur (49), Remelea (Lunea) (69) şi Buneo 

24. G d Româ 

(M re) (47} 
Topla (34) şi Pădurani (30) 
Susanl (78) 
Ju ni 72 

cu Săoeni ( 1 
eu Sut-duc (80) 
cu Pogâneşti {78) si Bărm (42) 
cu Drlnova (62) şi Boleşti {33) 
cu Hăuzeşti (38} 
cu Crlvlna (48), Pietroasa (38), Fărăşeşti (31 ). 

Po' ni (40), Româneşti (69), Golzeşti7 ( 19) 
şi Tomeşti (52) 

( 1 08) cu luncani (38), Jupâneşti (62), ZoH (46), Or gsl-
neşli (42). Mătnieu [Mic) (34) şi Bucovăl ( 123) 

25. F get ( 1 16) cu Povârgina (4 1). Săseşti (azi, Beghelu Mic) (61), 
Blchigi (6 1 ). Veţa' (34) şi Săteşti {73) 

26. Sint t ( 1 42) w Temereşti ( 1 2 1 ), Margina (58), Zor n (3 1 ), 
Neme."şti (20) şi Cof'!llu (de Sus) (45) 

27. Co �o�a (94) cu Bmneşti (76), Breazova (59), Homojdi (37) şi 

24 

Co 15  

!ii 

n Comer Greacă 
Lugoj u rxat penbu 

lnll ti r doi lnvălători, pen
tru copm greci fi români, 300 ft[o-
r ni), 24 meti de Iru şi 24 me� 
de porumb, pol 30 ele stănjeni 
de lemne de foc pe an. Pentru 
UfU r acestor apez.e In • vor 
contribui proporţlo 1 şi local Il
le li p • Arma . Lugojel şi 
OIOf8g. care şi ftră stl trebu 

şi copiii la A din 
lugo� 

Teodor lancovici. 
director chit ro-cr iese al şcollor 

io le iirioe elin Banat, mjanu) 
ro ria 
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Plllrimonium Rllnfldcum, /, 1001 

4 
Al patrulea document, pe care noi il posedăm microfilmat. provine din secţia 

Cancelaria Aulică UngarA a Arhivelor de Stat din Budapesta �i figurcază sub nr. 1 73 
in Index und Registraturbuch in Schulsachen. 

DupA rczumarea unui rapon intocmit de acelaşi Teodor Jancovici cu privire 
la starea invă\1Jnântului public din subordinea sa in primăvara lui 1 777. autoritatea 
tutelară adoptă o rezolu\ie, in data de 1 6  iunie 1 777, din care ne putem da seama de 
mai multe lucruri avute in vedere de sesizarea directorului de Mirievo. 

[Textul original] 
1 73 )  Jancovics v(on) Miryevo I l lyrisch [er] Schul Director, macht 

verschi[ e ]dene Vorstellungen, iiber das Normal Schulweesen, ansichtig und zum Theile 
gar nicht eingehende Besoldung und Deputaten deren Schulmeistem, dann wegen 
Zurichtung deren Schulhăuscrn, Schiilung deren Kindern in dcr K lasse, 
Assistcnzleistung dcren Schulmeistem und andere in das Schulweescn cinschlagcnde 
gegenstănde. 

Erledi.:un.: 
Mitt[e]ls Extract(s] an die Landsstelle, wegen deren Schulmeistem bcstimmt 

und kiinftigen Bestimmung deren Besoldungen. 2• an das Lugoscher Kre'samt, wcgen 
Zurichtung der Schulhiuser zu Belinz und Costile. 3.., an das Werschezer Kre'samt, 
wegen Herstellung des Schulhauses zu Fiezesch und Bezahl[en] des Schulmeisters 
allda. 4.., an das Temesvarer Kre'samt, wegen des Besoldungs Ausstand[s] fur den 
Syrbovaer Schulmeister Radul Muntjan. 510 an das Lugoscher Kre'samt, wegen 
Eintreibung der von dem Facseter Unterverwalter Mediero fUr dcn Coschovaer 
Schulmeister cmpfangene Besoldung. 6.., an Lugoscher Kre'samt, wegen der 
ausstindigen Besoldung fiir den Budinzer Schulmeister Janosch Jankovics. 7- an 
mehr besagtes Kre'samt wegen der Besoldung des Lugoscher Schulmeister[s] Mojses 
Jancovics. s•o Extract an die Landesstelle, wie sich die Lehrer be' den Trivial Schulen, 
wann diese ihr Lehramt aufsagen wollen, zu verhalten und 9"" an Temesvarer Kre'samt, 
wegen der Holzerfordemisse zu Errichtung des Dolvadier Schulhaus[ es ](?] 1 6ten Jun· 
1 777. 

[Traducere] 
1 73) lancovici de Mirievo, director şcolar iliric, face diferite arătlri despre 

invă\imântul public normal şi leafa şi veniturile in natură ale învăţătorilor, in pane 
nestabilite, apoi cu privire la punerea in rânduiall a şcoli lor, instruirea copiilor in 
clasă. prestaţia învăţătorilor şi alte lucruri care ţin de instrucţia publică. 

Rezolu\ie 
Hotărăşte [adresarea], prin extras, către autoritatea teritorială, in privinţa 

învăţătorilor �i a statomicirii de-aici inainte a lefurilor. Al 2-lea. către Oficiul Districtual 
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Simion Din/li 
Lugoj. in privinţa punerii în rânduială a şcolilor din Belin\ şi Coşteiu. Al 3-lea, cAtre 
Oficiul Districtual Vârşeţ, în privin\a reparării şcolii din Fizeş şi a plătii învăţătorului 
de aici. Al 4-lca. către Oficiul Districtual Timişoara, in privinta achitării simbriei 
învăţătorului Radu Munteanu din Sârbova. Al 5-lea. către Oficiul Districtual Lugoj, 
in privinţa incasării simbriei primite de subadministratorul Medieru din Făgct pentru 
invă\ătorul din Co�va. Al 6-lea, către Oficiul Districtual Lugoj. in privinţa simbriei 
restante pentru învăţătorul lanoş lancovici din Budinţ. Al 7-lea, către oficiul mai sus
pomenit, in privinţa simbriei invă�torului Moise lancovici din Lugoj. Al 8-lea, extras 
către autoritatea teritorială de felul in care se comportă învăţătorii in şcolile triviale, 
in cazul in care oficiul şcolar respectiv vrea să-i dea afară pe aceştia, şi al 9-lea, către 
Oficiul Districtual Timişoara, in privinţa cerinţelor de lemn pentru ridicarea şcol ii din 
Tolvădia [azi. Livezile).['?] 16  iunie 1 777. 

NOTE 

1 Meţ, pl. meţi (băn.), măsurA de capacitate - mierţă vienezA (Wiener Metze) 
- echivalentă cu 6 1 ,487 1; 1 stinjen lemne de foc (Wiener Klafter Brennholz)=0,341 
m.c.; 1 florin=60 creiţari. 

2 in lecţiunea lui V. Ţircovnicu, Sohezyar, este vorba de un fost depozit de 
sare de lângă Remetea Mare, cele două localităti având împreună 1 74 de case in 1 776 
(ŢÎRCOVNICU, p. 1 40). Acelaşi nume e;te interpretat ca Ciciora (SUCIU, 
CONSTANTINESCU). localitate care forma cu Remetea Mare o singură parohie la 
1 767 (p. 304), cu un numir total de 1 76 de case (p. 369). Rămâne inel de văzut cum 
suna cu adevArat in româneşte numele cătunului ce, probabil, a fost inglobat cu timpul 
la Remetea Mare. 

3 Satul nu mai există astăzi, fiind inglobat, probabil, la Stanciova. In secolul 
al XIV-lea, o Godjn-falya este amintită alături de Hemeacova şi Stanciova (v. J. Stitzl, 
Aus der Vergangenheit und Gegenwart der Grossgemeinde Rekasch, Timişoara. 1 924). 
Aceasta figureazl la 147 1  sub numele Godjnfalwa şi Godynowcz, iar la 1 473 sub 
acela de Godywfalwa (SUCIU, p. 333). La 1 776 Godinova şi Stanciova formeazA o 
singură parohie cu 95 de case (SUCIU, CONSTANTINESCU, p. 375; in aceeaşi sursA, 
la p. 340, localitatea este trecută sub numele Godjneştj, cu referire chiar la documentul 
de care ne ocupăm aici). 

� Satul nu trebuie confundat cu Sânnicolau Mic, localitate inglobată la Arad. 
Este vorba de o aşezare dispărută azi, care se afla pe lingi Chesinţ, atestată in 147 1  
sub nwnele Szept-Mjklos Thelke (SUCIU, p. 407). in 1 767 avea două parohii, la fel 
in 1 776, când numAra 1 6 1  de case (SUCIU, CONSTANTINESCU, p. 3 1 3, resp. 375). 
O altă sursă indică 1 54 de case in 1 777 (RADU, ONCIULESCU, p. 320). 

' Localitate inglobată azi la Tapia. 
6 Localităţi inglobate azi la Coşteiu. 
7 Localitate inglobatl azi la Româneşti. 
1 Local itate dispărută azi,  greşi t  ident ificati cu Petroasa Mare 
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( ŢÎRCOVNICU, p. 140). Ea figurează intre Săseşti [Begheiu M ic ]  �i Băteşti la 1 365 
- Vechefeu şi Wcchcpataka. 1 5 1 1 - �. 1 690- 1 700 - �. 1 7 1  7 - Yda. 1 723 -
� 1 743 - �(SUCIU, p. 4 1 9). in 1 776 era parohie cu 34 de case, in anul 
următor este pomen i tă având şcoală impreunA cu Băte�t i ( S U C I U .  
CONSTANTINESCU. p .  378, resp. 380), iar in 1 777 apare cu 3 3  de case ( RADU, 
ONCIULESCU. p. 3 1 6). 

BIBLIOGRAFIE 

RADU, ONCIULESCU - Petru Radu, Dimitrie Onciulescu, Contribuţii la istoria 
invăţămânhllui din Ba11at pină la /800, Bucureşti, 1 977 

SUCIU - Coriolan Suciu, Dicţionar istoric a/ localităţi/ordin Transilvania, Bucureşti, 
voi . 11, 1 968 

SUCIU, CONSTANTIN ESCU - 1 . D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente 
privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timisoara, 1 980 

ŢÎRCOVN ICU - Victor Ţircovnicu, /storia invăţămăntul�i din Banat pină la anul 
1800, Bucureşti, 1 978 

UNBEKANNTE DOKUMENTE BEZUGLIGH DIE ANFĂNGE DES 
UNTERRICHTSWESENS IM BANAT 

Zusammenfassung 

Der Verfasser veroffentlicht zum ersten Mal vier Dokumente (samt ihrer 
Obersetzung aus dem Deutscben ins Ruminische) mit Bezug auf den Anfang des 
Banater Schulwesens. Die ersten drei, die aus dem Jahre 1 774 datieren, stammen aus 
dem Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci, und wurden von Theodorus lvanovics 
Jancovics von M iryevo, ((K. K. Banater llrriscber National - Scbulen Directon>, 
niedergeschricben. Das viene, das am 1 6  Juni 1 777 abgefasst wurde, ist eine Erledigung 
der Landesstelle in Anbetracbt eines Berichts desselben Theodorus 1. Jancovics liber 
dcn Zustand des Schulwcsens mehrerer Banater Onschaften und stammt aus dem 
Magyar Orszagos Leveltar, Budapest. 
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RECENZIE 

AUREL TURCUŞ. Descinderi in culhtra populară, Timişoara, Editura Excclsior. 
200 1 ,  1 72 p. 

Autorul acestei căJ"\i. variate prin tematica ei şi dense prin ideile continutc, 
l!stc un marcant jurnalist bănătean, care de-a lungul mai multor decenii a urmărit cu 
atenţie şi a comentat cu multă competentA cele mai diverse manifestări culturale sau 
stiintitice din Timisoara si din toată zona Banatului. Harul de ziarist i-a fost dublat si de o , ' • ' 

un real talent poetic, atât de evident in câteva volume de versuri (Umhra râului, 1972. 
Păzitoru/ .<;tele/or; 1979, Cumpăna de aripi. 1982) şi in două volume de proză pentru 
copii (Intrare rn pove.fte. Facla. 1 985; Impotrivirea lui Făt-Fromos, Facla, 1 987). 

in versuri, in proză sau in publicistica sa prodigioasă, A urei Turcuş a rămas 
mereu un împătimit al folclorului şi un dezlegător al enigmelor geniului popular, 
incifrat in simboluri şi imagini anistice nepieritoare, concretizat in buna aşezare in 
lume a \ăranului român pc care 1-a cunoscut in anii copilăriei sale din satul bihorean 
Ucuriş. Această pasiune şi dragoste pentru arta şi spiritualitatea traditionalA I-au ţinut 
mai mulţi ani ca cercetător-etnograf la Muzeul Banatului, I-au făcut să vibreze in 
wnsonantă cu autorii de lucrări folclorice despre care a scris cu profesionalism şi cu 
mare căldură umană. 

Cei care I-au cunoscut pe Aurel Turcuş şi i-au apreciat ampla informatie in 
domeniul artei populare se aşteptau ca, intr-o bună zi, să dea la iveală una sau mai 
multe căfti de folcloristică. lată că previziunile lor s-au implinit o dată cu aparitia la 
Editura Excelsior din Timişoara a Descinderilor in cultura populară, volum bine 
articulat conceptual, in pofida multitudinii subiectelor şi domeniilor abordate. 

Se remarcă.. mai întâi, preocupările de etnograf. concretizate in studiile despre 
Fun:ile de tors de la Muzeul Bcrnahtlui, in care avem o tipologie a acestui imponant 
obiect din gospodăria tradiţionali, cu rosturi practice, dar încărcat şi cu multiple 
valenţe magico-simbolice. despre o străveche instalaţie tărănească pentru uscatul 
fructelor - Lozniţa. 

Precizări pcninente şi interpretări originale aflăm şi in câteva studii de 
ctnol ingvistică (Horea. Ohârşiafoldorică a num,•lui; Tenneni populari: cart, mereza. 
plt'ter. baltagul). Notabile sunt şi observa\iile autorului asupra paremiologică populare 
(C/a.sificarea creaţiei aforistice şi enigmatice in folcloristica românească), unde se 
remarcA multiple analogii intre ghicitori şi probe care arată punctele de focalizarc a 
interesului reprezentantilor culturii tradiţionale pentru anumite obiecte şi concepte cu 
valente simbolice. 
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Aurel Turcuş nu este numai un descriptor şi analist, ci şi un istoric al 
folcloristicii. Demne de mentionat sunt câteva contributii la istoria muzeologiei din 

' ' 

Banat şi evocările unor personalităţi din domeniul folcloristicii (Ioachim Miloia, 
Trandafir Juriovan ş.a.). 

··oescinderile" lui Aurel Turcuş sunt fructuoase şi adesea incitante. Unele 
dintre ele, prin importanţa temei abordate (Despre originea ipotetică a mt4tii de cerb: 
Jertfa zidirii; Motivul mitologic al intemeierii), sunt, deocamdate. preambule fi 
promisiuni care anunţA lucrări mai ample şi mai profunde ale talentului şi implltimitului 
etnolog timişorean. 

(lvan Evseev) 
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DR. MIRJANA MALUCKOV - O MARE PRIETENĂ A 
ROMÂNILOR 

Lia Magdu 
(Novi Sad) 

Mirjana Maluckov s-a născut la 25 .06. 1 930 in Slavonsk.i Brod. Mai târziu 
familia se stabil�te la V�\· unde Mirjana frecventează şcoala elementarl şi absolvă 
liceul. In anul 1 953 îşi ia licen\3 la Facultatea de Filosofie din Belgrad. unde studiazi 
etnologia. 

In perioada unnltoare îşi face stagiul la Muzeul Popular din Vârşeţ iar in 
anul 1 955 se angajeazi la Muzeul Voivodinei din Novi Sad, unde rimâne pânl la 
pensionare, in anul 1 994. 

in vederea insuşirii limbii şi a culturii poporului român, in anul 1 962-63 
petrece un an la specializare la Institutul de Etnografic şi Folclor al Academiei 
Române din Bucureşti. Mentor il are pe directorul acestei instituţii dr. Mihai Pop, 
profesor de folclor la Facultatea de Limba şi Literatura română a UniversitAtii din 
Bucureşti . Acest contact cu limba şi cultura poporului român i-a ajutat Mirei mult în 
exercitarea profesiei şi dinsa vorbeşte cu mare plăcere şi admiraţie despre această 
experien\1. 

După incheierea specializArii, revine la Muzeul Voivodinei pe postul de 
custode al colec�ei de textile. lnceputurile carierei Mirei Maluckov coincid cu perioada 
când se pun bazele activităţii muzeelor din Voivodina. PlinA de entuziasmul 
caracteristic oamenilor tineri, dânsa se include în aceastl muncA de pionierat. Acest 
fapt contribuie ca in anii următori să devină un bun specialist in materie şi sA fie 
numitA in pozitii  de rAspundere in cadrul Muzeului Voivodinei. In anul 1 975 este 
numitA prin concurs pe postul de şef al Secţiei de etnologie, funcţie pe care o 
indeplin�te pânl la pensionare. 

Mirjana Maluckov a făcut şi studii postuniversitare. Astfel in anul 1 976 îşi 
susţine lucrarea de masterat la Universitatea din Zagreb cu titlul: Koncepcija i stroktura 
etnolofkog odeljenje Vojvotfanskog muzeja i koncepcija sta/ne po.o;tavke. ln anul 1 983 
îşi susţine şi teza de doctorat la Facultatea de Filosofie din Belgrad cu titlul : Rumuni 
u Vojvodini i njihove etnic/ce korakterio;tike (Românii din Voivodina şi panicularitAţile 
lor etnice). 

in indelungata sa carieră, dr. Mirjana Maluckov a indeplinit multe funcţii, 
care i-au atras respectul şi preţuirea colegilor dar care au presupus şi o muncă susţinută. 
Aceste activitAti sunt legate de diferite institutii :  a fost ani in sir secretar al sectiei de ' t • ' 
etnologie a Societăţii muzeologilor şi redactor al revistei acesteia Spona; redactor 1 al 
revistei Rad vojvot/Qnskih muzeja. etc. 
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in calitate de colaborator al Consiliului pentru Cercetarea poziţiei minorită�i lor 
naţionale �i drepturilor omului (Odbor za prou�avanjc polohja nacionalnih manj ina 
i ljudskih prava) al Academiei Sârbc de Ştiin�ă (SANU) a panicipat la invcstiga�iile 
pe teren in rândul popula�iei sârbe in Banatul românesc; timp de cea 1 5 ani a panicipat 
la colecţionarea materialului pentru Atlasul Etnologic al Jugoslavici. 

Bibliogr.dia Dr. M.  Maluckov cuprinde un număr impresionant de titluri, 
cu precădere lucrări de specialitate. Aici  întâlnim monografii. lucrări in cadrul unor 
proiecte, cataloage. anicole publicate in reviste, etc. Din lipsă de spaţiu, ne limităm si 
men�ionAm. câteva: Narodna no!mja Rumuna ujugoslovenskom Banalll. Vojvodanski 
muzej, Novi Sad 1 973, 1 59 pag, 2 hăJ1i. 1 5 1  foto; monografia: Runumi u Banatu. 
Etnoloska monograjija, Vojvodanski muzej, Novi Sad, 1 965, 3 1 8 pag .. 2 hăJ1i, 1 85 
foto; monografia: Mirjana Ilie, Klocalica, serbulj ili curka. Jedna maska u obi�ajirna 
Srba i Rumuna u Banatu, Rad Vojvodanskih Muzeja, 1 2- 1 3 , Novi Sad, 1 964, 45-68; 
Tkanje kod Rumuna u Banatu (sa posebnim osvnom na tkanje eilimova i torbi).  SLR, 
Contribr1ţii la istoria culturală a românilor din Vojvodina, 1, Zrenjanin 1 973, 49-72; 
Etnoloska grada o Romima-Ciganima 11 Vojvodini, 1. Vojvodanski Muzej i Sekcija 
etnologa Dru�rva muzejskih radnika Vojvodine, Novi Sad, 1 979, Predgovor i uvodna 
studija Cigani - Romi u Vojvodini. Sakuplja� grade u 59 naselja od ukupno 1 33 
obradebih; Uzroci raznovrsnosti rumunske narodne noJnje u Banatu, Emolo�ki pregled 
4, Beograd, 1 962, str.85-97; Ne/ce karakteristike svadbenih obicaja kod Rumuna u 
jugoslovenskom Banatu, in Analele societă\ii de limba română, 3-4, 1972-73, Pan�evo 
- Zrenjanin, 257-268; Posmrtni obi,�aji Rumuna ujugoslovenskom Banatu, Contributii 

• 

IV, Vârşe\. 1 977, 229-25 1 ;  Narodna no.tnja, vez i tkanje Rumuna u jugo.dovenskom 
Banatu - Portul popular. broderiile şi ţesăturile la românii din Banatul iugoslav, 
catalog, 1 O coli fotografii, Novi Sad, Timişoara - Bucure�ti, 1 969- 1 970, lzdanje 
Vojvodanskog muzeja. Dintre lucrările pregătite pentru tipar amintim studiul: 
Ci/imarstvo Srba u Vojvodini, 230 pag., 240 foto. 

Firi doar �i poate cele două căJli: Narodna nofnja Rumuna ujuguslavenskom 
Banatu şi Rumrmi u Banatu sunt cele mai reprezentative opere ale autoarei .  Ambele 
au văzut lumina tiparului in l imba sâ.rbă şi aici imi exprim mâhnirea că nu ne-am 
invrednicit incă să transpunem in limba română aceste douA lucrări consacrate etniei 
noastre. 

Pregătirile la colectarea materialului despre ponul popular românesc au 
inceput inci in anul 1 954, când doamna Maluckov (respectiv domnişoara I l ie) se 
găsea angajată la Muzeul Popular din Vâ�� Pâni atunci despre ponul popular nu 
exista nici un document scris; singura posibilitate de a se aduna materialul era munca 
de teren. Mai târziu sarcina aceasta a fost preluată de Muzeul Voivodinei din Novi 
Sad, unde a trecut şi prietena noastrA cu serviciul. În aceastA perioadă incepe colaborarea 
sa cu prof.dr. Radu Flora., care in calitate de dialectolog s-a ocupat de grai urile bănltene 
din Banatul iugoslav. 

Limba română a inceput să o inve�e la V� cu invl\âtorul Virgil Mihailovici 
iar mai târziu la Novi Sad cu gazetarul Nicolae Orza. lnsA aceasta s-a dovedit insuficient 
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pentru cercetarea portului românesc de aici.  Pe lângă necesitatea de a-şi însuşi limba, 
mai exista şi nevoia de a cunoaşte portul popular din România. Aşa se explică faptul 
că in cursul anilor 1 962-63 petrece timp de un an la Institutul de Etnografie 'i Folclor 
al Academiei Române din Bucureşti.  in rAstimpul petrecut in România, cercetătoarea 
cunoaşte metoda de lucru a şcolii româneşti de etnologic atât din Bucureşti. cât şi din 
Cluj. Braşov. laşi. Sibiu. Timişoara. 
Rezultatul acestor cercetări cu caracter comparativ a fost. după părerea autoarei, de-a 
dreptul neaşteptat : portul national al românilor din Banatul iugoslav a fost o surpriză 
pentru specialiştii din România: costumele naţionale de aici posedă exemplare preţioase 
de factură arhaică, păstrate in această zonA. 

În vederea cercetării portului iar mai târziu si cu scopul de a achizitiona . ' 
piese pentru colecţia Muzeului Voivodinei, dr.M.Maluckov a vizitat toate satele 
româneşti din Banatul iugoslav, in număr de peste treizeci. AceastA muncă i-a inlesnit 
să alcătuiască o monografie preţioasă. Lucrarea cuprinde un număr considerabil 
(cca. l 50) de fotografii tăcute la faţa locului, descrieri amănunţite ale obiectelor de 
îmbrăcăminte la femei, bărba\i şi copii. A sesizat deosebirile portului la popula\iile 
Provenind din diferite zone: ardeleni, bănăteni si olteni. In anul 1 969 Muzeul Voivodinei . . 
organizeazA la Muzeul Banatului din Timişoara o expoziţie a ponului popular 
românesc, broderiei si tesăturilor, expozitie apreciată pentru frumusetea si vechimea ' ' ' ' ' 
exponatelor. in anul viitor expozitia a avut loc la Muzeul Satului din Bucureşti.  

La muzeu activitatea dr. Maluckov a fost orientată spre colecţionarea pieselor 
din textilc şi clasificarea lor. in prezent. in depozitul de textile al Muzeului Voivodinei 
se păstrează peste o mic de piese din satele româneşti. Din celelalte domenii existA 
inel 1000 de exponate. 

Din titlurile autoarei putem observa că dânsa s-a ocupat şi de portul etniei 
sârbcşti din Banatul românesc. de ţesăturile sâ�ti din Voivodina: a tăcut cercetări 
cu privire la portul romilor. etc. 

Monografia Rummri u Banatu cuprinde date adunate de pe teren in intervalul 
anilor 1 954- 1 984. Apropierea de informatori s-a realizat in deplină măsură, atunci 
când prin perseverentA şi-a însuşit limba română. Acest studiu atotcuprinzător oferă 
date relevante penttu intreaga viată si activitate a etniei române din Voivodina. Autoarea 
se serveşte de o metodă ştiinţific� bine definită, nu ii scapă nici un amănunt. În cursul 
cercetării este conştientă de faptul el multe din obiceiurile caracteristice acestei 
populatii se găsesc in pericol să dispară, odată cu schimbările aduse de vremurile noi. 
Valoarea cărţii este potenţatl de bogatele imagini cu ajutorul cărora a ilustrat exemplele 
date. 

in repetatele sale popasuri prin satele româneşti, Mira s-a indcletnicit şi cu 
culegerea de folclor literar. Astfel in anul 1 967 a cules o variantă a baladei Mioriţa de 
la un oarecare cioban din Sărcia, pe nume Raicu Pavel: varianta baladei a tradus-o in 
limba sârbl. Cu alt prilej,  în anul 1 970 a cules câteva versuri legate de portul popular, 
de la Sârbu Maria din Uzdin. 

Lucrările doamnei M. Maluckov au fost apreciate de-a lungul anilor in presa 
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vrem i i  de către specialişti în materie, dintre care îi menţionăm pe dr. Mirko 
Barjaktarevic. dr. A.Baucr, dr. Mi lan Vranici, dr. Gligor Popi, poetul Aurcl Turcuş. 

Simpatia Mirci fatA de Romănia am simţit-o de-a lungul anilor in care am 
fost apropiate. Îmi permit să afirm că ea este unul dintre oamenii de şti intă sărbi care 
ne iubesc şi ne acceptă aşa cum suntem: cu calităţile şi scăderile noastre. 
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iNSEMNĂRI RETRO. 
TEATRUL SE VA DESCHIDE SÂMBĂTA VIITOARE 

Mircea Şerhânescu 

Să-ncepcm cu un citat extras dintr-o monografie a Timişoarei din 1 940-45, 
întocmită de Ion Lotrcanu, la vremea aceea un vrednic cronicar văzând oraşul L'U un 
trecut glorios, cu ridicări pe culmi, câteodată şi CII inji-ângeri. neingemmchind in 
faţa destinului. Patetismul cronicarului, fondator al revistei Colţ de ţară, continuă 
dând conture exagerate orizontului cultural al timpului respectiv: Oraşul pare o 
catedrală imensă, in care viaţa curge fără poticneli; şcolile s-au Înmulţit de la abecedar 
până la universitate. bibliotecile stau deschise, teatrele farmecă, cinematografele 
amuză. muzeul etalează trecutul artelor. librăriile prezintă noutatea slovelor. Fără 
intre1-upere Timişoara cheamă la cultură şi c ivili1.1lpe. Asemenea formulări, atunci 
acoperind şi ncacoperind totodată, se adună ca o amprentă, deasupra vremelniciilor, a 
cetătii, oraşul liber crăiese, şi in cele din urmă a municipiului modem, reprezentând 
tot in acelaşi spirit anterior dogma de existenţă a României in faţa lumii. O altă cerinţă 
începea să se înalte acum fată de ceea ce pentru Johann Prcyer, in preţioasa lui cronică 
a oraşului liber crăiese, insemna steaua culturală a urbei, adică prin viaţa de salon şi a 
cafenelelor or�ului nostru, de stările locuitorilor ei cu contactele intre ei, cuforfota 
din restaurante, grădini, redute, ,;, localuri publice şi la rugi le din periferii . . . Conturul 
accentului fundamental devine altul nişte ani mai târziu, când totul trebuia pornit de 
la început, luat de la capăt. 

Orice inceput înseamnă tinerete si nu exclusiv vârstele tinere, ca in acest , ' 
oraş aflat intre trecut şi un viitor de la care se aştepta mult, insi purtătorul de cuvânt al 
momentului foarte important şi de o delicateţă aparte, se concentrează la Timişoara 
asupra unui om al condeiului literar, el însuşi tânăr şi Ja-nceput de carieră, Carnii 
Petrescu. Calitatea de purtător de cuvânt şi-o asumă de la sine in grupul de intelectuali 
bănăteni, vlăstare ale locuri lor, ce-l înconjoară ca şi cum şi el este bănăţean in spirit şi 
aspiratii, asa cum putem descoperi în presa vremii sau in scrisorile către Carnii după ' . . 
plecarea definitivă de la Timişoara şi publicate mai târziu. In numele tuturor şi neindoios 
şi în nume propriu, lui ii apartine formula ca o emblemă că Trebuie să fim aici ca un 
far luminos de cultură şi artă, trebuie să ne dovedim in stare de a atinge cele mai 
inalte culmi de civilizaţie ale cugetării omeneşti şi ale artei. Rezonanţa e aceea a unui 
manifest şi a unui program, în clipe când, încărcată de idealuri, intelectualitatea 
timişoreană, atâta cât era atunci, îşi pregătea drumul, dorind totul şi aproape neavând 
nimic. Nu vom înceta niciodată să admirăm ardoarea lui Carnii Petrescu cu care semnala 
în ziarele bănătene tumeele teatrale ale trupelor de la Bucureşti, concertele şi serbările 
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locale. acestea organizate mai mult cu îndrăzneală decât cu profesionalism de diletanţi. 
Dar erau diletan! i i  noştri, cei care inspirau posibile impl iniri viitoare. Orice svâcnire 
a cu vântului rostit sau cântat. orice trăsătură de penel in nuantele culorilor de tot felul, 
ca şi sunetul oricărei clape de pian apăsate nu trebuia să se piardă, nu avea voie să se 
risipească. sensul fiind să fie consemnat �i pus in valoare cât se putea. Nu este de uitat 
acest t itlu al incântări i din 5 decembrie 1 920: Teatru/ se deschide sâmbăta viitoare! !  
O sâmbătă viitoare care nu a existat. 

Cercetând sursele documentare. nicăieri nu am găsit formula purtător de 
cu\'CÎIII, fie in numele unui grup, al unui clan, folosindu-! tocmai pentru a-i fixa locul 
cd mai potrivit lui Carnii Petrescu in cele trei primăveri (S. Dima) la Timi�oara şi in 
Banat. Tot lui ii apartine sentinta Să recucerim 1imi:wara si nimănui nu i-a dat prin ' . ' ' 
minte să-i dea vreo replică fie pozitivă, fie negativă, întrucât o asemenea recucerire 
nu avea cum să vină din altă parte sau cine ştie de unde. A şi venit firesc numai din 
interiorul urbei �i din adâncul ei. Şcolile primare, liceale române�ti infiinţate imediat 
erau populate de copiii din cartierele Fabric. Mehala, losefin. inclusiv din Cetate, 
spaţiul central al fostei cetăţi medievale. Mai veneau in diferitele şcoli copii din satele 
imprejmuitoare. Aceleaşi aspect poate fi subliniat in ceea ce priveşte nădejdile de 
viaţă culturală, atâta vreme cât impulsiile artistice veneau sau nu veneau din altă 
parte. Cum putea să se desBşoare recucerirea oraşului din rezervele la îndemână? 

Merită să aducem in discutie initiativa lui Sever Bocu de infiintare la 
Timişoara a unui club al Banatului. in p;opun�rea lui stătea răspicată motivaţia d�osebit 
de severă ca să pună capăt anarhiei sociale şi culturale care a năpădit in ultima 
vreme acest frumos colţ de ţară. Reacţia propusă de Sever Bocu îşi avea susţinerea, 
însă lui Carnii Petrescu ii inspiră un articol bazat pe scepticismul tranşant, decurs din 
atracţia tinerilor şi mai puţin tinerilor intelectuali către politic. către incadrarea in 
partidele politice ale vremii. Lor aproape zadarnic te-ai adresa! ... Unui grup de 
intelectuali de la oraşe. care să nu facă politică? . . .  Aproape că nu se găseşte. În orice 
caz ii numeri pe degete. Punctul lui de vedere e profund amar şi respingător, într-o 
nuanţă de un negativism de necombătut. Concluzia se constituie intr-un sfat ce se 
dorea cu totul convingător: . . . . -.ă nu-ţi faci iluzii, domnule Bocu, să nu crezi că din cei 
ce te ascultă cu atâta atenţie şi cu atât de multe şi zgomotoase .-.emne de aprobare la 
masa de cafenea. vor rămâne mulţi când va fi vorba să se treacă la fapte. O a doua 
concluzie este continută in chiar finalul articolului (nr. 1 2  al ziarului Tara, din 27 ' . 
ianuarie 1 92 1  ): Un club in care să se strângă cei şase sute de intelectuali bănăţeni. in 
care asperităţile de partid să fie înlocuite prin inimoase strângeri de mână şi 
inţelegătoare indulgenţe. in care valorile să fie ierarhizare. cu blândeţea mieilor. in 
cutiuţe ca scrisorile in dulapurile de poştă, un club in care să nu se discute decât 
binele - dacă nu fericirea Banatului. . .  

Articolul lui Carnii Petrescu, in afară de adevăruri incontestabile după cum 
se vede. mai conţinea şi următoarea frază asupra căreia poposind câteva clipe vom 
întâlni aproape cu respiratia tăiată următorii termeni dramatic pusi la un loc - emotie, ' . ' 
sacrificiu, dragoste, dureri . Puse la un loc, iată ce sunet se transmite cu toate la un loc: 
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Dacă se găse.'îc prilltre 2-300 de oameni. câţiva care. uitând de propriul interes. să 
Înţeleagă cu câtă emoţie ne-am apropiat de acest colţ de ţară. de oamenii de aici. şi 
cu eate .wcrţ/icii plătim dragostea ce-o păstrăm acestui Banat. cu durerile căntia ne
am idefllţ/icat de doi ani de zile . . . Nu c ca un lamcnto, ca un cuvânt la o despărţire? 
Tonalitatea citatului parc a prevesti o ruptură, o apropiată despăJ1ire. şi că, pas cu pas, 
primăvara acelui an se dovedea nespus de grăbită. Distanţa dintre inceputul tonic al 
însemnări lor de faţă devenea tot mai măruntă, indemnându-ne sil vedem ce se va 
întâmpla in curind, când nobilul şi inspiratul purtător de cuvânt se intoarce la Bucureşti, 
stabil indu-se statornic acolo. Mai au loc schimburi de scrisori? Persistă unele forme 
de colaborare de aici până acolo şi invers? 

Ce va urma la Timişoara, încă departe de a fi Catedrala cu care se mândrea 
Ion Lotreanu. însă rămânând oraşul in care viaţa continua să curgă fără poticneli. 
Scurtă vreme se menţine pomenita colaborare a lui Carnii Petrescu de la Bucureşti cu 
privire la recomandarea filmelor pentru cinematografele patrimoniale ale Primăriei 
Timisoara. Dintr-o scrisoare datată Timisoara. 2 ianuarie 1 925. Constantin Băleanu. . . 

in trecere prin Timişoara, publicist şi editor de reviste, fără îndoială component al 
grupului de intelectuali din Timişoara inceputurilor şi prieten al lui Carnii, ii solicită 
acestuia articolul Istoricul cinematograji!lor comunale din 7imişoara, şi nu pentru o 
gazetă oarecare d� la Bucureşti, ci pentru revista Cuget Românesc de sub direcţia lui 
Tudor Arghezi !  In aceeaşi scrisoare ii solicită scri i torului colaborarea pentru 
săptămânalul Cinema, publicaţie apărută intre 1 923- 1 925 la Timişoara, precizând: 
Ţi-am trimis ultimul număr. Două elemente ce au concurat cu siguranţă la apropierea 
lui Carnii Petrescu in primilverile lui bănăţene de problemele cinematografiei: existenţa 
unei publicaţii de profil, şi existenţa unei intreprinderi comunale - intreprindere in 
afara iniţiativei particulare - de exploatare a cinematografelor din Timişoara, una 
dintre puţinele de acest tip din ţară. El este cooptat referent pentru direcţiunca 
intreprinderii cinematografice, acţionând de la Bucureşti cu recomandări pentru 
programele filmelor de proiectat la Timişoara. Vei primi şi autorizaţie de reprezentant 
al nostru pentru Capitală, ii mai dă asigurări Constantin Băleanu. Dincolo de 
persoanele implicate in chestiune, Primăria de atunci a oraşului a stat sub semnul 
culturii proclamate cu atâta convingere de Carnii Petrescu şi ceilalţi intelectuali ai 
Banatului din jurul lui. Cinematograful insemna un mij loc de a acţiona cultural, câtă 
vreme până la teatru, operă, filarmonică - incxistente la Timisoara de atunci - mai era 
cale lungă. Întreprinderea cinematografică nici nu dorea alt�eva, ea nefiind ventuză 
de exploatare. ci vatră de cultură şi innobilare 11 inimilor. 

Fiind vorba de inimi, să recunoastem la 72 de ani de la darea in folosintă a . ' 

cinematografului Capitol, atât de cunoscut. chiar familiar pentru toate generaţiile de-
atunci incoace, că din filmele câte au rulat in lungul timpului - şi au fost nu numai 
multe, dar şi numeroase capodopere ale celei de a opta arte - primatul cultural îşi avea 
însemnătatea. Pe câţiva lei preţul de intrare la cinematograf, ochii şi sufletele 
timişorenilor de diferite vârste, generaţii şi culturi, au adunat o bogată coleqie de 
lilme istorice, biografice, muzicale, de aventuri şi descoperiri, precum şi putemicele 
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transpuneri ale literaturii de mare circula\ie internaţionali. Nu e nici o exagerare daci 
vom constata astăzi că o imensă bibliotecă literară, nu numai el a fost transpusl pe 
ecran, ci şi cu variantele multora dintre ele, in regii şi interpretAri din ce in ce mai 
puternice. mai atrăgătoare. Ben Hur, Cleopatra, Napoleon. Ana Karenina, Pc aripile 
vântului. Cei trei m�hetari, Contele de Monte Cristo, Mizerabilii, Rcbecca, Pe frontul 
de Vest nimic nou, şi enumerarea ar putea fi continuatA. 

insemna aponul de valoare al filmului anistic in promovarea culturii şi 
civil iza\iei pânl departe in lume şi implicit şi la Timişoara. Programul cultural al 
Primăriei demonstrează de la inceput nevoia de a selecta din varietate - a se vedea 
după câteva titluri valorice in dezbatere: Varieteu. Putere şi frumuseţe, Negustorii de 

fete. Destinee, Violatera. Fetiţa cu picioare aurii, dintre acestea, referentul de la 
Bucureşti trebuind să aleagă şi să propună, exemplificând concret cu ceea ce conţinea 
o scrisoare cltre Carnii Petrescu: Am primit raportul tău mai recent şi sunt satisfăcut 
de indicaţiile ce-mi dai ( . . .  ) Negustorii de fete l-am rulat inainte de Paşti cu succes 
destul de bun (semnatl Gh. C. Birăescu din partea intreprinderii Comunale a 
cinematografelor). Fără si uitAm că incă ne aflAm pe vremea filmelor mute, sl ne dăm 
seama ce salt novator se produce de la o serie de genera\ii la alte serii insemnind 
pentru spectacolul cinematografic filmul sonor mai întâi şi apoi cel sonor şi vorbitor, 
adevArate provoclri artistice, din ce in ce mai in cumpAnA cu spectacolul teatral inel 
rara avis la Timişoara dintre cele douA războaie. De asemenea, nici sl exagerăm 
inscm.nltatea culturali a filmelor şi încă intr-un timp al ciutirilor şi innoiri lor cu dese 
căderi in -:utini, superficial, eroism facil şi stridenţe morale. 

Insi filmul, prin multiplele lui posibilităţi de mişcare excela prin a atrage cu 
noutatea şi interesantul un public de toate vârstele şi mai cu seamă pe copii, aşa cum 
mi-aduc aminte de rândul de puştime aşezat in sala mare a cinematografului, chiar in 
josul ecranului, peste care se scufunda bubuind tunltor Titanicul in primul film sonor 
văzut la Timişoara! Existau clipe de neuitat şi de povestit. ce nu se stingeau cu uşurinţa 
scânteilor unui foc de paie. Clipe precum aceasta rămâneau să acţioneze pe parcursul 
trecerii timpului şi a creşterii experienţei de via\1. de aceea e cazul sublinierii rolului 
cinematografului in formarea culturalA şi de viatl intr-un oraş in necontenită dezvoltare. 
Nu numai valoarea in sine a filmelor are însemnătate, cât impactul necontenit cu 
publicul in lipsa celorlalte spectacole, teatrale, muzicale, de operA şi balet, de atâtea 
alte pârghii de eficientă in plan anistic si cultural, precum cartea literarA si stiintifici. 

' ' ' t ' 

Cu bani pu�ni ceruţi la intrarea in sala de cinematograf, se obtinea spiritual şi civic 
ceea ce se putea apoi amplifica in sens social şi evolutiv. Iubirea, sentimentul dreptă�i 
şi al corectitudinii, solidaritatea umană, modul de îmbrăcăminte şi punare in societate, 
eroismul şi curajul in faţa nedreptăţi lor puteau fi asimilate şi adliugate unor 
comportamente umane de întâia însemnătate. Spectacolul cinematografic a format la 
Timişoara acel public extraordinar care, nu cu prea mul\i ani după aceea a dinamizat 
instituţiile anistice de după 1 949 - opera. teatrele, filannonica, teattul de păpuşi şi 
toate celelalte ca un corolar al comandamentului initial de a fi alei far luminos de 1 
cultură şi artă, iar oraşul in chip special curcubeul strAlucitor recunoscut pâni departe 
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in lume numit SPIRITUL TIMIŞOAREI!  
Subliniam cu toată convingerea că actiunii Primăriei  de a da atentie 

spectacolului cinematografic. destinându-1 ca l'a/ră de cultură şi imwhi/are a inimil�r. 
prin mijloace asupra cărora avea putere. i se cuvine recuno�terea �i stima încă şi azi. 
Să ne amintim că la spectacolele de la Capitol şi in special la premiercle de valoare 
artistică se mergea in tinuta îngrij ită cu care se mergea şi la Operă sau la Teatrul 
Naţional, atunci când acestea au inceput să fiinteze in fruntea culturală a Banatului. 
Susţin ca martor viu al acestor detalii de mare însemnătate, el şi in anii rigorilor 
ideologice, incllcându-se canoane drastice, am văzut public ales şi-n tinutA ca de 
spectacol teatral sau de operă la anumite premiere pe ecran. Meritul acestor impliniri 
au avut şi o susţinere publicistică şi tot prin sprij in de la PrimArie. Am amintit mai 
inainte de revista Cinema dintre 1 923- 1 925, pe vremea când in publicistica româneascl 
şi de dincolo de Carpaţi şi de dincoace nu existau reviste de aceastA destina\ie; ea a 
fost urmatA intre 1 936- 1 940 de o altă publicatie săptămânală Film, avindu-1 ca director 
pe Lucian 1 .  Popa, nume şters azi de uitare. In principal difuzarea publicaţiei se flcea 
odatA cu biletul de intrare la spectacol, iar in conţinut avea, pe lingA programul 
săptămânal al fi lmelor rezumate atât in limbile românA, cât şi germană şi maghiari., 
articole privitoare la actorii cunoscuti şi indrăgiţi la vremea respectivA, şi subiecte 
asupra productiei si tehnicilor de studio, necesare curiozitAtii publicului fatA de . . . . 
operatiile existenţiale ale celei de a opta arte. Ca de exemplu, portretele unor actori ca 
Olivia de Haviland, Errol Flyn, Hari Baur (interpretul multă vreme neuitat dintr-o 
primă editie cinematograficA a Mizerabililor), Maria Cebotaru (cunoscută actri\1 de 
origine românA, astăzi uitată cu totul in ciuda succeselor din filmele in care interpreta 
roluri dramatice şi muzicale), Bene Da vis, etc., dar şi teme de interes precum seria de 
Taine ale .�tudioului (Modelul unui atelier, Turnarea filmelor la Movietone City, 
Garderobiera, Cosmeticiana, desenatoarea de costume, etc . ), Film cultural, 
Cinematografia japoneză. Tineretul şi sportul, Impresii de la Hollyv.'ood. Cecyl B. 
Miller vo�te, ş.a.m.d., insistănd puţin pentru a sublinia interesul informativ-educativ 
ce caracteriza modesta revistă de film de la Timisoara . . 

Cum insA, in perspectiva însemnărilor de faţă, revistele de cinema actionau 
şi in sensul culturii, ele nu ocoleau impulsiile literare intr-o frumoasA ascensiune pe 
atunci abia inceputA la Timişoara, aflându-ne încă in felia de timp dintre cele două 
războaie. Pe lângă publicaţiile literare ce-şi iau avânt după 1 923-35, la revista Film 
colaborau şi câţiva scriitori, printre ei Mia Marian, Cornel l ndrieşu, Maliu Bogoe, 
Zeno Vclceleanu, precum şi Corneliu lndrieş. autorul care se pierde printre atâtea 
uitări, chiar dacă mica lui culegere de schiţe vesele Necazurile unui lungan promitea 
un condei spiritual şi inel intr-o zonă care mizeazA in atitea aspecte pe satirA şi haz. 

in sfărşit, spaţiul cultural bănăţean concentrat intre cele două războaie pc 
Timişoara incepe printr-un cenaclu de inimoşi mânuitori de condei. Altarul cărţii. din 
care s-a dezvoltat in scurt timp Asociaţia scriitorilor români din Banat, continuată la 
rândul ei de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor. De aici incolo. însă, e o altă 
poveste. 
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