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Patrimonium Banaticum, 111, 2004 

NOI DATĂRI CU RADIOCARBON ÎN AŞEZĂRILE CULTURll 
CRIŞ DIN BANAT ŞI TRANSILVANIA (ROMÂNIA) 

Paolo Biagi1 , Michela Spataro 2 

!.Introducere 
Lucrarea de faţă tratează cronologia radiocarbon a culturii Criş din Banat şi 

Transilvania în lumina noilor date absolute colectate dintr-un număr de situri din aceste 

două regiuni. Ca parte a proiectului "Neoliticul timpuriu în Balcani: analiză ceramică 
şi proces cultural ", în plină desfăşurare în prezent la Institutul de Arheologie al 

Universităţii din Londra, autorii au prelevat 12 mostre pentru datare cu radiocarbon din 

5 situri din BanaC şi 12  din 7 situri din Transilvania4 • În momentul de faţă sunt disponibile 

1 8  rezultate. 

Până de curând, erau cunoscute doar 12  date radiocarbon pentru cultura 

Criş din România (LASZLO, 1 998; MANTU, 1998; 2000). Ba mai mult, doar una 

dintre acestea provenea din Transilvania, iar din Banat nici una. Cele mai multe date 

erau furnizate de situri din Oltenia, atribuite în principal fazelor m sau IV ale culturii în 

cauză, pe baza tipologiei ceramice (MANTU, 2000: 98). 

Nu exista însă nici un rezultat pentru cea mai timpurie fază a neoliticului din 

România. Totodată, nu se ştia nimic despre cronologia radiocarbon a răspândirii primilor 

fermieri în cele două regiuni supuse studiului. În România, cronologia referitoare la 

procesul neolitizării se baza doar pe rezultatele obţinute în ţările vecine şi pe serierea 

crono - tipologică realizată pe baza inventarului ceramic dintr-un număr de situri multi

stratificate (LAZAROVICI, 1984; 1993 ). Relaţiile tipologice dintre inventarele cerarnice 

ar putea fi uşor extinse la colecţiile ceramice ale aşezări lor eneoliticului timpuriu din 

Bulgaria (BOJADZJEV, J. 2000), Macedonia (GIMBUTAS, 1 976) şi  Grecia 

(THIESSEN, 2000) în sud, şi la cele din Serbia (WlllTTLE et al., 2002; KARMANSKI, 

2005) şi Câmpia Panonnică (WHITTLE et al. ,  2002), în vest şi nord. 

1 Dipartimento di Scienze dell' Antichita e del Vicino Oriente, Ca' Foscari Uni
versity, Palazzo Bemardo, San Polo 1977, I-301 25 Venezia. E-mail: pavelius@unive.it. 

2 Institute of Archaeology, UCL, 3 1 -34 Gordon Square, London WC 1H OPY 
(UK). E-mail: m.spataro@ucl.ac.uk 

3 Dudeştii Vechi, Foeni - Gaz, Foeni - Sălaş, Parţa tell 2 şi Giulvăz 
4 Gura Baciului, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Peştera Cauce, Şeuşa - La 

cărarea morii, Orăştie şi Limba Bordane 
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Riscurile potenţiale ale unei astfel de abordări au fost semnalate de J. 

NANDRIS ( 1970: 192), care sublinia că " . .  .faze temporale convenţionale . . . " şi 

" .. . în special aceea a culturii Starcevo (1-l/1 sau IV) .. . ", sunt adesea " . . .  subiecte 
a le unor ecuaţii algebrice, care, odată stabilite, sunt convenite în mijloace pentru. 
e xplicarea perioadei. " 

2. Noile date radiocarbon 
Pe parcursul ultimilor doi ani, la Centrul pentru Cercetarea Izotopi lor de pe 

lângă Universitatea Groningen din Olanda, au fost datate cu radiocarbon 18  mostre. 

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1 şi în Figura 1 .  Fiecare mostră datată era 

reprezentată de un singur os de bovină (Bos primigenius) sau de cerb ( Ce rvus elaphus ) 
ori, mai rar, cărbune identificat. Cele mai multe mostre au fost datate în mod convenţional; 

GrA-241 15 (o mică unealtă din os), GrA-24 137 şi GrA-25621 (fragmente osoase lungi) 

au fost datate de AMS. Doar un rezultat este mai vechi decât ne-am aşteptat (GrN-

28455) şi, prin urmare, nu a fost acceptat de către autorii acestui articol. 

Este important de subliniat că cele mai multe dintre datele cele mai vechi, şi 

anume cele atribuite perioadelor Pre-Criş sau Criş IA- IC (vezi Tabelul 1: fazele 

culturale), provin din situri din Transilvania ( 4 din 5) (Figura 2), în vreme ce majoritatea 

datelor Criş II-m sunt din Banat ( 10 din 12) (Figurile 3 şi 4). Aceste rezultate par a 

susţine ipoteza înaintată de G. LAZAROVICI ( 1 993: 243), potrivit căreia siturile 

transilvănene reprezintă cea mai timpurie tradiţie ceramică în România. Este regretabil 

că, până în prezent, a fost datată doar o mostră din faza Criş IV (Figura 5), deşi alte 

datări din siturile olteneşti ale acestei faze fuseseră deja publicate de către MANTU 
(2000: 98). 

Datele din tabelul! şi din figura 1 sunt prezentate de la cele mai vechi (sus) 

la cele mai recente (jos), independent de localizarea lor geografică. Etapizarea obţinută 

pe baza datărilor cu radiocarbon se potriveşte bine cu atribuirile crono - tipologice 

sugerate de către arheologi. 

Figura 1 sugerează o dezvoltare treptată a culturii Criş timp de aproape 

1000 ani, fară intreruperi aparente. Acest fapt este susţinut de analizarea ştiinţifică a 

depozitelor cerarnice cercetate până acum în şase situri5 • Aceste rezultate nu par a 

corespunde cu cele obţinute de către subdivizarea tipologică propusă de G. 

LAZAROVICI ( 1 984; 1993), care ar arăta că cel puţin trei "valuri de migraţie" au 

urmat unul după celălalt. 

5 Depozitele ceramice cercetate până acum sunt cele de la Gura Baciului, Şeuşa 
-La cărarea morii (SPATARO, 2004), Ocna Sibiului, Foeni-Gaz, Foeni-Sălaş 
(SPATARO, 2003a; 2003b) şi Dudeştii Vechi. Alte situri din Voivodina (Mostonga şi 
Donja Branjevina) şi Slovenia (Vinkovici şi Zdralovi), atribuite înruditei culturi Starcevo, 
au furnizat rezultate identice. 
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Tabel l. Caracteristici şi rezultate ale eşantioanelor colectate din Banat şi Transilvania în 2003 şi 2004. 
Characteristics and results ofthe Banat and Transylvanian samples collected in 2003 and 2004. 

Sigla Site name Material Lab. Number Date BP 
FS2 Foeni-Salas (RO) Bos Primigenius, calcaneum GrN-28455 7510+/-60 
GB1 Gura Baciului (RO) Long bone flake GrA-24137 7140+/-45 
CNS1 Ocna Sibiului (RO) Bos sp., radius dx GrN-28110 7120+/-60 
FS1 Foeni-Salas (RO) Bos sp., radius GrN-28454 7080+/-50 
SS1 Seusa (RO) Bos sp., humerus sx GrN-28114 7070+/-60 
MS1 Miercurea Sibiului (RO) Bos sp .. aslragalus GrN-28520 7050+/-70 

DDV1 Dudesti Vechi (RO) Cervus alaphus, humerus dx GrN-28111 6990+/-50 
DDV2 Dudesti Vechi (RO) Bos sp., astragalus GrN-28113 6930+/-50 
FG1 Foeni-Gaz (RO) Long bona ftake GrA-25621 6925+/-45 
DDV3 Dudesti Vechi (RO) Bone perforator GrA-24115 6920+/-80 
MS2 Miercurea Sibiului (RO) Bos, long bone fragment GrN-28521 6920+/-70 
PT2 Paria 2 (RO) Cervus alaphus, metatarsal GrN-28460 6860+/-60 
DDV5 Dudesti Vechi (RO) Quarcus and U/mus GrN-28876 6815+/-70 

PT3 Paria 2 (RO) Quercus, Fraxinus and U/mus GrN-28877 6800+/-50 

GLV1 Giulvaz (RO) Cervus a/aphus, an Har GrN-28456 6720+/-80 

PT1 Paria 2 (RO) Bos sp., ulna GrN-28459 6660+/-60 

LB2 Limba Bordane (RO) Bos sp., radius GrN-28457 6580+/-60 

LB1 Limba Bordane (RO) Bos sp., rib GrN-28112 6290+/-50 

Date BC 1 sigma Date BC 2 sigmas ExcavaUon context Cultural phase 

6440-6340 (44.7%), 6320-5260 (23.5%) �50-6240 (95.4%) Pit-house, square 5, cut 0.5, locus 41 Cris IIA-IIB 
6060-6040 (9.6%), 6030-5980 (41.6%), 5959-5920 (17.0%) 6160-6140 (2.9%), 6090-5890 (92.5%) Structura in trench E-0. square 8 Cris IB-IC 
6060-6040 (6.3%), 6030-5970 (35.2%), 5960-5890 (26.6%6 6160-5140 (2.3%). 6090-5840 (93.1%) LayerVIII Pre-Cris � 
6010-5890 (68.2%) 6030-5810 (95.4%) Pit-house. square 5, level 7, locus 23 CrisiiA-IIB �-6000-5880 (63.2%), 5860-5840 (5.0%) 6060-6040 (1.9%), 6030-5790 (93.5%) Unique layer Pre-Cris ;:: 
5990-5840 (68.2%) 6030-5740 (95.4%) Pit-house 10 Cris IB � 

:li 
5980-5950 (10.0%), 5920-5800 (58.2%) 5990-5940 (15.5%), 5930-5730 (79.9%) Neolithic ditch, tranch 1, sector E4-5 CrisiiB e· 
5840-5730 (68.2%) 5980-5950 (2.4%), 5920-5710 (93.0%) Trench 3, sector A2, cm 165 CrisiiB :: 
5840-5820 (11.5%), 5810-5730 (56.7%) 5900-5710 (95.4%) Pit-house 1, cm 125 Cris IIB � 5870-5720 (68.2%) 5980-5940 (4.8%), 5920-5660 (90.6%) Trench 3, sector A 1, cm 75-80 CisiiiA 

5890-5720 (68.2%) 5990-5940 (6.1%). 5930-5660 (89.3%) Pit-house 4a Cris IC-IIA 5 ... 
5800-5700 (56.8%), 5690-5660 (11.4%) 5850-5630 (95.4%) Pit-house 1, trench 11, square 7-5, cm 380 Cris IIIA ;::;· 
5770-5760 (0.9%), 5750-5630 (67.3%) 5840-5610 (82.9%), 5590-5560 (2.5%) Trench 1, sector C, Square 1 and 2, Oven Cris IIIA ;:: 
5725-5655 (60.0%), 5650-5640 (8.2%) 5790-5620 (95.4%) Trench 2, Squara 6, cm 210 Cris IIIB _:: 
5720-5610 (52.8%), 5590-5550 (15.4%) 5740-5480 (95.4%) Trench 2, cm 60-80 Cris IIIB :::: 
5640-5520 (68.2%) 5710-5690 (1.1%), 5670-5470 (94.3%) Trench 11, square 5, cm 290 Cris IIIB _ ... 

"-> 
5610-5590 (10.5%). 5560-5480 (57.7%) 5630-5460 (90.9%). 5450-5420 (2.8%). 5400-5380 (1.8%) Section X 1998, square 6, cm 180-200 Cris IIIB � 

.,OI 5320-5200 (62.2%), 5170-5140 (6.0%) 5370-5200 (74.9%), 5180-5070 (20.5%) L3 house, square 6-8, cm 110-130 Cris IV � 
""' www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro
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N'ew results 

GrA-24115 (D[ V) 6920:1:80BP � 

GrN-28460 (PR f'2) 6860:1:60BP _........ , 
-+�-:-=c+::-+-.,_- -·�r-�- .....-. ---+-��-

GrN-28876CoDV) 6815±70BP f 
--=:-+-+-�--+-·�1 �--- --

GrN-28877 (PRP 680Qi,-�-so�' B--. P--:--���-t-->--+ -__. 

c:JrîliJ8456(oqt) 6i2000BP ......_ --�-- ----� 

GrN-28459 (PRţ2) 666(}1,60BP _..-

7000Ca!BC 6500CalBC 6000CalBC 
Calibnited date 

5SOOCaiBC SOOOCaiBC 

Fig. 1. Calibrarea tuturor datelor radiocarbon noi ale culturii Criş din Banat şi Transilvania. 

Calibration of alt the new Criş Cu/ture radiocarbon dates from Banat and Transylvania. 

3. O posibiă seriere rad.iocarbon 
Noile date prezentate în Tabelul 1 sugerează că prima fază a culturii Criş 

(Pre-Criş [PAUL, 1 995] sau Criş IA- IB [ LAZAROVICI, 1 993]) şi-a făcut apariţia 

pe parcursul ultimelor două secole ale mileniului opt BP (Before Present) necalibrat şi 

a durat probabil puţin mai mult de 100 ani. A fost urmată imediat, chiar după 7000 BP 

necalibrat (5900 BC CAL), de faza IIA - IIB. Datele radiocarbon provenind din 

această fază urmează după cele ale fazei precedente, fără nici o întrerupere aparentă. 

De asemenea, faza a doua pare a fi durat aproape 100 ani. A fost urmată de faza IIIA 
- IIIB, care s-ar putea să fi durat în jur de 350 ani, din secolul doi al mileniului al 

şaptelea BP necalibrat, până aproximativ la jumătatea aceluiaşi mileniu (5800 - 5500 
BC CAL). Figura 1 înfăţişează doar o singură întrerupere, care apare între cea mai 

recentă dată din faza DIB şi singurul rezultat disponibil până în prezent din faza IV. 
Totuşi, acest fapt s-ar putea datora l ipsei de date din această perioadă târzie. 
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Fig. 2. Harta distribuţiei (A) siturilor de faza 1 cu probe radiocarbon în 2003-2004: Ocna Sibiului (1 ), 
Miercurea Sibiului (2), Gura Baciului (3) şi Şeuşa-La cararea morii ( 4 ). 

Distribution map (A) ofthe phase 1 sites sampledfor radiocarbon dating in 2003-2004: 
Ocna Sibiului ( 1 ), Miercurea Sibiului (2), Gura Baciului (3) and Şeuşa-La cararea morii (4). 

B 
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Fig. 3. Harta distribuţiei (B) siturilor de faza a Il-a cu probe radiocarbon în 2003-2004: Miercurea 
Sibiului (1), Dudeşti Vechii (2), Foeni-Sălaş (3) şi Foeni-Gaz (4). 

Distribution map ( B) of the phase II sites sampled for radiocarbon dating in 2003-2004: 
Miercurea Sibiului ( 1 ), Dudeşti Vechii (2), Foeni-Sălaş (3) and Foeni-Gaz. (4). 
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I<'ig. 4. Harta distribuţiei (C) sirurilor fazei a Ill-a cu probe radiocarbon în 2003-2004: Limba Bordane 
(1), Dudeşti Vechii (2), Parţa (3) şi Giulvaz (4). 

1 2  

Distribution map (C) ofthe phase li/ sites sampledfor radiocarbon dating in 2003-2004: Limba 
Bordane (1 ), Dudeşti Vechii (2), Parţa (3) and Giulvaz (4). 

0"--=::':llpo 

Black 
Sea 

Fig. 5. Harta distribuţiei (D) siturilor din faza a IV-a cu probe radiocarbon în 2003-2004: 
Limba Bordane ( 1) .  

Distribution map ( D) of the phase IV sites sampled for radiocarbon dat ing in 2003-2004: 
Limha Bordane ( 1 ). 
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Fig. 6. Calibrarea tuturor datelor radiocarbon ale culturii Criş disponibile uzual în România. 

Calibrat ion of al/ the Criş Cu/ture radiocarbon dates currently availablefrom Romania. 
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Dacă includem datele pentru fazele III şi IV din Oltenia publicate de MANTU (2000: 
98) (Figura 6), acest hiatus aparent dispare. În realitate, se pare că există o suprapunere 
între cele mai recente date ale sub-fazei IIffi şi cele mai multe date din faza IV, 
suprapunere care durează probabi l  în jur de 150 ani, aproximativ din 6550 până în 6400 
BP necalibrat (5500-5350 BC CAL). 

Din cele de mai sus, este evident că cea mai lungă subdiviziune crono
tipologică este sub-faza IIm, care este probabil să fi durat în jur de 250 ani (până la 
400 ani dacă luăm în considerare şi datele care se suprapun cu cele din faza IV), din 
6800 până în 6550 BP necalibrat (5700-5500 BC CAL) ori 6400 BP necalibrat (5350 
BC CAL) dacă urmărim a doua ipoteză. Datarea cu radiocarbon a fazei IV este mai 
problematică, datorită acestei suprapuneri potenţiale şi numărului redus de date 
disponibile în prezent. În orice caz, cea mai recentă dată din ace�stă fază provine din 
situ! Limba Bordane din Transilvania (GrN-28 112), în vreme ce celelalte trei sunt de la 
Cârcea, în Oltenia. 

Primele aşezări ale culturii Vin ca din România au fost probabil întemeiate pe 
parcursul ultimului sfert din mileniul al şaptelea BP necalibrat (ultimul sfert din mileniul 
al şaselea BC calibrat). 

4. Discuţii 
Imaginea generală ce reiese, datorită noilor serii de date radiocarbon pentru 

siturile Criş din Banat şi Transilvania, ne arată că această cultură s-a dezvoltat progresiv 
şi fără întreruperi vizibile, pe parcursul unei perioade de 1000 ani. Totuşi, este impor
tant să subliniem principalele diferenţe care separă datele noi de cele vechi. Mostrele 
datate în timpul programului de cercetare din 2003 şi 2004 au fost procesate toate la 
acelaşi laborator. Mostrele datate anterior (9 din 6 s ituri) au fost procesate în laboratoare 
diferite (Bln- [5], Lv- [2], KN- [ 1 ]  şi GrN- [1]) .  În unele cazuri măsurătorile mai vechi 
sunt mai puţin precise decât cele noi . 

Este interesant de observat că cele mai multe dintre datele vechi provin din 
s ituri din Transilvania, atribuite fazei Pre-Criş sau IA-ffi, în vreme ce datele din Banat 
sunt adesea mai târzii şi aparţin fazelor II sau III din etapizarea tipologică făcută de 
LAZAROVICI ( 1993) pe baza ceramicii. Aceste date par a susţine impresia, remarcată 
deja de diferiţi autori, că originile culturii Criş ar trebui căutate în Transilvania şi Oltenia 
(VLASSA, 1972; LAZAROVICI, 1993: 243), deşi dovezile radiocarbon din ultima 
regiune se rezumă pentru moment doar la fazele III şi IV. 

Pe lângă confirmarea validităţii generale a etapizării crono-tipologice pe baza 
ceramicii, noile date ne ajută să înţelegem măsura în care neoliticul s-a răspândit de-a 
lungul Peninsulei Balcanice şi posibilele rute urmate de primii fermieri. Noile rezultate 
din siturile transilvănene de la Gura Baciului (GrA-24137) (LAZAROVICI, MAXIM, 
1995), Ocna Sibiului (GrN-28110) (PAUL, 1995), Şeuşa - La cărarea morii (GrN-
28 114) (CIUTĂ, 2000) şi Miercurea Sibiului - Petriş (GrN-28520) (LUCA, 2002) se 
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încadrează în ultimele două secole ale mileniului al optulea BP necalibrat, perioadă în 
timpul căreia a avut loc neolitizarea regiunilor centrale ale Peninsulei Balcanice, din 
Bulgaria de azi şi până în Câmp ia Pannonică (BIAGI et al. , 2005). Pentru aceste 
prime aspecte neolitice, pe care arheologii le-au subîmpărţit intr-un mozaic de culturi 
diferite, dat fiind marele număr de trăsături comune, atât în caracteristicile ceramicii 
cât şi în marea varietate a obiectelor de "cult", NANDRIS ( 1 970: 192) a propus 
termenul "First Temperate Neolithic (FTN)", pentru " . . .  a se referi lafondul comun 
al fomzării . . .  un te mzen cu înţeles specific în istoria Neoliticului ca întreg ". 

Acest articol a fost scris ca urmare a unei burse a Academiei Britanice 
(Proiecte de Cercetare de Amploare Redusă). Autorii sunt recunoscători lui J. 
Meadows ( Museum of London, UK) pentru corectura versiunii originale în limba 
engleză, precum şi institutului Leverhulme Trust ( London, UK) şi Pro f  St. Shennan 
(Institute of Archaeology, London). 

Mulţumim pro f  F. Draşovean (Muzeul Banatului Timişoara) şi lui D. 
Ciobotaru (Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a 
judeţului T!miş), precum şi celorlalţi colegi din România, care au oferit mostrele 
utilizate în acest proiect. 
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NEW RADIOCARBON DATES FROM THE CRIŞ CULTURE 
SETTLEMENTS OF BANAT AND TRANSYLVANIA (ROMANIA) 

1. Preface 
This paper concems the radiocarbon chronology of the Criş Culture of Banat 

and Transylvania in the light of new absolute dates froma number of sites in these two 
regions .  As part of the project "The Early Neolithic in the Balkans: ceramic analysis 
and cultural process", currently in progress at the Institute of Archaeology ofLondon 
University, the authors ha ve collected 12  samples for radiocarbon dating from 5 sites 
in Banat1 , and 12  from 7 sites in Transylvania2• At present 18 results are available. 

Until recently, only 12 radiocarbon dates were known for the Criş Culture of 
Romania (LAsZI...o, 1998; MANTU, 1998; 2000). Furthermore, only one of these was 
from Transylvania, and not a single one was from Banat. Most were from Oltenian 
sites, mainly attributed to phases m or IV of this culture, on the basis of pottery 
typology (MANTu, 2000: 98). 

No result was available for the earliest Neolithic phases of Romania. 
Consequently, nothing was known of the radiocarbon chronology of the spread ofthe 
first farmers in the two regions under study. In Romania, the chronology of the 
neolithisation process was based only on results available from neighbouring countries 
and on the chrono-typological seriation developed from pottery assemblages at a number 
of multi-layered sites (LAZAROVICI ( 1984; 1993). The typological relationships between 
pottery assemblages could be easily extended to the ceramic collections of the Early 
Neolithic settlements of Bulgaria (BmAo�v. J. 2000), Macedonia (GIMBUTAS, 1976) 
and Greece (THIESSEN, 2000) to the south, and to those of Serbia (WHrrrLE et al., 
2002; KARMANSKI, 2005) and the Great Hungarian Plain (WHITTLE et al. , 2002), to the 
west and north. 

1 Dudeşti Vechii, Foeni-Gaz, Foeni-Sălaş, Parţa tell 2 and Giulvaz. 
2 Gura Baciului, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Cauce Ca ve, Şeuşa-La cararea 

morii, Oraştie and Limba Bordane. 
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The potential risk of this approach has been put forward by J. NANDRIS 
( 1970: 192 ), who pointed out that " . . .  conventional sequences . . .  " and " . . .  particularly 
that of the Starcevo (1-111 or IV . . . )", are often " . . .  tlze subjects of algebraic 
equations, which, once established, are converted into vehicles for the explanation 
of the perioâ'. 

2. The New Radiocarbon Dates 
During the last two years, 1 8  samples have been radiocarbon-dated at the 

Centre for Isotope Research of Groningen University in the Netherlands. The results 
are shown in Table 1 and in Figure 1 .  Each sample dated consisted of a single bone of 
aurochs (Bos primigenius) or red deer ( Cervus elaphus) or, more rarely, of identified 
charcoal. Most samples were dated conventionally; GrA-241 15 (a srnall bone tool), 
GrA-241 37 and GrA-25621 (long bone fragments) were dated by AMS. Only one 
assay is older than expected (GrN-28455) and, consequently, has not been accepted 
by the present authors. 

It is important to point out that most ofthe oldest dates, namely those attributed 
to the Pre-Criş or Criş lA-IC periods (see Table 1 :  Cultural phase), are from 
Transylvanian sites ( 4 out of 5) (Figure 2), while most of the Criş 11-ill dates are from 
Banat ( 10  out of 1 2) (Figures 3 and 4). These results seem to support the hypothesis 
put forward by G. LAZAROVICI ( 1993: 243), according to which the Transylvanian sites 
represent the earliest pottery tradition in Romania. It is regrettable that so far only one 
sample from phase Criş IV has been dated (Figure 5), although other dates from 
Oltenian sites of this phase ha ve already been published by MANTu (2000: 98). 

In Table 1 and Figure 1, the dates are presented from the oldest (tap) to the 
most recent (bottom), independently of their geographical location. The radiocarbon 
sequence fits well with the chrono-typological attribution suggested by the excavators. 

Figure 1 suggests that the Criş Cui ture gradually developed over about 1000 
years, with no apparent interruptions. This evidence is supported by the scientific 
analysis of the pottery assemblages so far analysed from six sites3• These results do 
not seem to correspond with those obtained by the typological subdivision proposed by 
G. LAZAROVICI ( 1 984; 1993), which would indicate that at least three subsequent 
"migration waves" fol lowed one another. 

3 The pottery assemblages so far analysed are those of Gura Baciului, Şeuşa La
cărarea morii (Spataro, 2004), Ocna Sibiului, Foeni-Gaz, Foeni Sălaş (Spataro, 2003a; 
2003b) and Dudeşti Vechii. Other sites ofVojvodina (Mostonga and Donja  Branjevina) 
and Slavonia (Vinkovci and Zdralovi), attributed to the closely-related Stareevo Culture, 
yielded identica} results. 

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



Patrimonium Banaticum, III, 2004 

3. A Possible Radiocarbon Seriation 
The new dates presented in Table 1 suggest that the first phase of the Criş 

Culture (Pre-Criş [PAUL, 1995] or Criş IA-m [LAZAROVICI, 1 993]) made its appear
ance during the last two centuries of the eighth rnillennium uncal BP, and probably 
lasted slightly more than 100 years. It was immediately followed, just after 7000 unea! 
BP (5900 CAL BC), by phase IIA-Im. The radiocarbon dates of this phase follow 
those of the preceding one, without any apparent break. The second phase also ap
pears to have lasted about 100 years. It was followed by phase IIIA-IIill, which 
rnight ha ve lasted some 350 years, from the second century of the seventh rnillennium 
unea! BP, to roughly the rniddle of the same rnillennium (5800-5500 CALBC). Figure 
1 reveals only one break, which occurs between the most recent date of phase IIm 
and the only result currently available for phase IV. Nevertheless, this rnight be due to 
the shortage of dates for this latter phase. lf we include the phase III and IV dates 
from Oltenia published by MANTU (2000: 98) (Figure 6), the apparent gap disappears. 
In fact, there seems to be a long overlap between the most recent sub-phase IIm 
dates, and most of those of phase IV, which probably lasts some 150 years, roughly 
from 6550, to 6400 uncal BP (5500-5350 CAL BC). 

From this plot, it is evident that the longest chrono-typological subdivision is 
undoubtedly that of sub-phase IIIB, which might have lasted some 250 years (up to 
400 years if we also consider the dates that overlap with those of phase IV), from 
6800 to 6550 unea! BP (5700-5500 CAL BC) or 6400 uncal BP (5350 CAL BC) if we 
follow the second hypothesis. The radiocarbon dating of phase IV is more problematic, 
due to this potential overlap, and the small number of dates currently available. In any 
case, the most recent date of this phase comes from the site of Limba Bordane in 
Transylvania (GrN-28 1 12), while the other three are from Cârcea III, in Oltenia. 

The frrst Vinca Culture settlements of Romania were probably settled during 
the 1ast quarter of the seventh millennium uncal BP (last quarter of the sixth millennium 
CAL BC). 

4. Discussion 
The general picture emerging thanks to the new series of radiocarbon dates 

fromBanat and Transylvanian Criş sites show that this culture developed progressively, 
and without visible interruptions, over a period of some 1000 years. Nevertheless, it is 
important to point out the main differences which characterise the new dates from the 
old ones. The samples dated under the 2003 and 2004 research programme were ali 
processed at the same laboratory. The samples dated previously (9 from 6 sites) were 
processed at various laboratories (Bln- [5], Lv- [2], KN- [ 1 ]  and GrN- [ 1 ] ). In some 
cases, the older measurements are less precise than the new ones. 

It is interesting to note that most of the oldest dates carne from Transylvanian 
sites attributed to the PreCriş or lA-IC phase, while those from Banat are often later 
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and belong to phases II or III of LAZAROYICI's ( 1993) pottery typological sequence. 
These dates seem to reinforce the impression, alread y remarked on by different authors, 
that the origin of the Criş Cu !ture should be sought in Transylvania and Oltenia (VLASSA, 
1972; LAZAROYICI, 1993 : 243 ), even though the radiocarbon evidence from the latter 
region is presently restricted only to phases III and IV. 

Apart from confirming the general validity of the pottery chrono-typological 
sequence, the new dates help us understand the rate at which the Neolithic spread 
across the Balkan Peninsula, and the possible route of diffusion followed by the first 
farmers. The new results from the Transylvanian sites of Gura Baciucui (GrA-241 37) 
(LAZAROVICI and MAXIM,. 1995), Ocna Sibiului (GrN-28 1 10) (PAUL, 1 995), Şeuşa-La 
cararea morii (GrN-28 1 14) (CIUTĂ, 2000), and Miercurea Sibiului-Petriş (GrN-28520) 
(LucA, 2002) fali within the last two centuries of the eighth millennium uncal BP, the 
period during which the Neolithisation of the central regions of the Balkan Peninsula, 
from present-day Bulgaria, to the Great Hungarian Plain (BIAGI et al., 2005) took 
place. For these first Neolithic aspects, which the archaeologists have subdivided into 
a mosaic of different cultures, given the high number of common traits, both in the 
pottery characteristics and in the great variety of "cult" objects, NANDRIS ( 1 970: 192) 
proposed the term "First Temperate Neolithic (FTN)", in order " ... to refer to the 

background of formation ... a term with specific meaning in the history of the 

Neolithic as a whole". 
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ANALIZE GEOFIZICE ÎN SITUL ARHEOLOGIC MOVILA LUI 
DECIOV, COMUNA DUDEŞTII VECID 

J.M. Maillol, Dan Leopold Ciobotaru, Iosif Moravetz 

Movila lui Deciov este un sit neolitic timpuriu situat pe cîmpia joasă a Banatului, 
în vestul extrem al României, pe un fost braţ al râu lui Aranca. Până în acest moment, 
cercetările geofizice în arheologia din România sunt relativ puţin extinse, astfel că 
obiectivele acestui studiu au fost în general acelea tipice proiectelor de prospecţie 
arheologică. 

Săpături le efectuate anterior în acest sit au evidenţiat prezenţa unui habitat 
neolitic, de tip Starcevo-Criş, dar fără a se putea aprecia corect extinderea şezării. 
Primul obiectiv al prospecţiei a vizat deci delimitarea extinderii totale a sitului prin 
cartarea anomaliilor care puteau fi relaţionate cu inventarul arheologic. 

O descoperire incitantă a săpăturilor anterioare a fost localizarea unui şanţ 
care putea reprezenta un sistem defensiv perimetral sitului. Cu toate că sistemele 
defensive formate din şanţuri sunt structuri comune în aşezările neolitice (Whittle, 
1994; Lazarovici, 2002), în ceea ce priveşte neoliticul timpuriu, existenţa acestora 
împrejurul siturilor neolitice timpurii este rareori menţionată. Prezenţa şanţurilor este 
reperată cu succes prin tehnicile geofizice şi în special prin magnetometrie (Tabbagh 
et al. ,  1 988;  Doneus and Neubauer, 1999). 

Un alt obiectiv foarte important al acestei cercetări de teren neinvazive a 
fost, prin urmare, încercarea de a confirma prezenţa unei structuri perimetrale de 
delimitare a sitului şi cartarea caracteristicilor acesteia. Din punct de vedere metodologie, 
este de asemenea importantă evaluarea potenţialului utilizării unor tehnici multiple şi 
integrarea rezultatelor lor, astfel ca diferitele date culese să contribuie la crearea unei 
imagini uni tare a cercetării geofizice. 

Analizele magnetometrice şi de rezistivitatea solului sunt utilizate frecvent 
pentru cartarea siturilor arheologice. Deşi sunt foarte eficiente pentru cartarea rapidă 
şi corectă, în general aceste metode nu pot oferi o imagine clară a dis punerii verticale 
a materialelor arheologice. În multe cazuri, arheologia apelează la georadar pentru 
determinările exacte ale profunzimii. 

Totuşi, pentru situri ca Movila lui Deciov, şi practic pentru marea majoritate 
a siturilor arheologice localizate în terenuri agricole lipsite de structuri de piatră, prezenţa 
solului argilos, cu granulaţie fină şi cu umiditate ridicată, însoţit de material sedimentar, 
deseori face inutilizabil procedeul georadar. 
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În aceste condiţii. măsurători le rezistiv ităţii electrice cu curent continuu pot 
oferi alternativa la metoda georadarului. Această metodă relativ nouă este acum folosită 
pe scară largă în investigaţi ile geologice de mică adâncime. Deşi câteva exemple de 
aplicare în arheologie au fost publicate (Noei and Xue, 199 1 ,  Sambueli et al . ,  1999, 
Neighbour et al., 200 1 ). încă potenţialul acestei tehnici nu a fost apreciat la valoarea 
corectă. 

O testare a acestei tehnici şi a funcţionalităţii acesteia în contextul neoliticului 
Central European a reprezentat încă un obiectiv metodologie primar al acestei cercetări. 

Contextul arheologic 
Movila lui Deciov este un sit multistratificat aparţinând culturii Stracevo

Criş situat în estul Câmpiei Panonice, în judeţul Tirniş, la nord-vest de satul Dudeştii 
Vechi (fig. 1 ). Această zonă este relativ plană şi se situează în general sub 100 metri 
faţă de nivelul mării (Chaprnan, 198 1). Zona a fost frecvent inundată înainte de realizarea 
lucrărilor de îndiguire a Mureşului, canalizarea Arancăi ş i  drenarea câmpiei. 
Sedimentarea datorată inundaţiilor periodice a stimulat producerea solurilor hurnificate, 
făcând câmpia atractivă pentru agricultura incipientă. 

Fig. 1. Harta României şi a statelor învecinate, cu localizarea sitului. 

Map of Romania and surrounding countries with site location. 

Situ} este situat în teren agricol modern şi are o înălţime de peste doi metri 
faţă de nivelul câmpiei, iar diametru! movilei este de aproximativ 200 metri. Canalul 
Gornja Aranca trece chiar prin nordul aşezării . Râul Aranca este încadrat în sistemul 
hidrografic Mureş-Tisa. Vegetaţia actuală este aproape complet formată din culturi 
agricole şi vegetaţie spontană ierboasă; vegetaţia postglacială era formată din păduri 
de stejar similare celor determinate pentru Ungaria (Zolyorni, 1 953). 
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Acest sit arheologic important a fost excavat iniţial la începutul secolului 
XX. Săpăturile arheologului amator Kisleghi I\agy Gyula în 1 906- 1907 au permis 
recuperarea a numeroase vestigii întregi bile care se găsesc astăzi în Muzeul Banatului 
din Timişoara. Săpături le recente din 2000 şi 2001 au identificat două niveluri distincte 
de construcţii aparţinând neolitic ului timpuriu: 

1 )  un nivel de locuire situat între 160 şi 140 cm, sub nivelul actual de călcare 
al solului, constând într-un orizont de locuinţe de suprafaţă cu inventar arheologic, 
cenuşă, cărbune, solzi de peşte, etc. 

2) Un al doilea nivel superior situat între 1 10 şi 95 cm faţă de nivelul actual 
de călcare, reprezentat printr-o podină de locuinţă de suprafaţă şi inventar arheologic 
aferent. 

Din observaţiile arheologice se distinge existenţa unui al treilea nivel de 
construcţii, care însă fiind apropiat de suprafaţă, a fost afectat de lucrările adânci de 
desţelenire. 

Descoperirile din situ! Movila lui Deciov au o mare importanţă pentru analiza 
temporală a evoluţiei culturale în neoliticul timpuriu. Examinarea primară a cerarnicii 
indică locuirea acestui sit din faza Starcevo-Criş II B până în faza IV A, conform 
sistematizării cronologice realizate de dr. Gheorghe Lazarovici ( 1 979). 

Structurile arhitectonice descoperite până acum în acest sit constau exclusiv 
în locuinţe de suprafaţă, acest caz fiind oarecum atipic neoliticului timpuriu, în care 
predomină locuinţele realizate prin excavare în sol. Situ! este de asemenea important 
prin potenţiala prezenţă a unei împrejmuiri cu şanţ. Săpăturile viitoare vor trebui să 
releve asocierile culturale ale acestor elemente de arhitectură, care pentru moment 
sunt speculative. Dacă acest şanţ este asociat cu nivelurile de ocupare Starcevo-Criş, 
aşa cum indică cercetările arheologice preliminare, atunci ar putea fi cel mai timpuriu 
sistem de împrejmuire cu şanţ atestat la nordul Dunării. 

Prelevarea datelor şi rezultatele 
Toate datele au fost colectate folosind ca referinţă o reţea imaginară (fig. 

2), constând în lini i  paralele orientate est-vest, dispuse din metru în metru. Intervalul 
de colectare a datelor a variat pe fiecare l inie în funcţie de metoda utilizată. Pentru 
marea majoritate a suprafeţei cercetate, au fost separate unităţi patrate de 25x25 m, 
care au fost cartate independent .  Doar în cazuri particulare au fost făcute 
subdimensionări, pentru a colecta date din zona de limită a situ lui. Pentru studiu au fost 
util izate trei metode de analiză geofizică: analiza magnetometrică, conductibilitatea 
electromagnetică a solului şi cartarea cu rezistivitatea electrică a curentului continuu. 
În prima fază a prezentării datelor, rezultatele celor trei metode sunt tratate separat. 
Pentru o discuţie mai detaliată a aspectelor practice şi de interpretare a datelor în 
cadrul metodelor complexe de cercetare neinvazivă în arheologie, vezi Bevan şi 
Roosevelt (2003) .  
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Fig. 2. Fotografie aeriană oblică a situ lui cu cartarea topografică imaginară. Liniile groase indică 

întinderea hărţii magnetometrice din fig. 3. Distanţele sunt exprimate în metri. 

Oblique aerial photograph ofthe site with survey grid overlay. Solid lines indicate the actual extension 
ofthe magnetic map of Fig. 3. Distances are in metres. 

Măsurătorile magnetice 

Magnetometria se bazează pe măsurarea concentraţiei şi direcţiei câmpurilor 

magnetice ale Terrei. Materiale cu proprietăţi magnetice diferite de fondul geologic, 

care se găsesc în zona din apropierea suprafeţei solului, creează anomalii ale câmpului 

magnetic. Cartarea acestor anomalii indică prezenţa şi caracteristicile materialelor cu 

proprietăţi magnetice particulare. Magnitudinea anomaliilor magnetice este direct 
proporţională cu susceptibilitatea magnetică (MS) şi magnetizarea remanentă a 

materialului. Instrumentul utilizat pentru această cercetare a fost un magnetometru cu 

proton "Scintrex Envimag" cu un singur senzor. Pentru a obţine sensibilitate maximă, 

senzorul a fost menţinut în apropierea solului, la o înălţime medie de 10-15 cm deasupra 

solului. La această înălţime se pot evita bruiajele provocate de bulgării de sol de la 

suprafaţă. Achiziţia de date s-a bazat pe un ciclu de măsurători de o secundă. Păstrând 
viteza lentă de deplasare, aceasta corespunde la un interval de 0,20 m între două 

măsurători. Este foarte dificil să se stabilească o valoare exactă a constantei pe toată 

suprafaţa sitului, datorită efectelor independente ale variaţiilor diurne. Totuşi, şapte 

serii de câte 10  măsurători repetate au fost efectuate la punctul staţie în fiecare zi, iar 

deviaţia maximă a datelor nu a depăşit 0,25 nT. 

Pentru corecţiile zilnice au fost efectuate măsurători la punctul staţie de 

referinţă după fiecare parcurgere a două linii; intervalul de timp pentru acest traseu 
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era în medie 4 minute. În vederea evitării deplasări lor lungi, au fost util izate şapte 
puncte de referinţă pe sit. Cercetări le magnetice au acoperit o suprafaţă totală de 12  
600 m2. 

Rezultatele de teren au fost procesate pentru a obţine o hartă completă a 
suprafeţei cercetate. Prima etapă de prelucrare a datelor a fost corecţia variaţii lor 
temporale ale câmpului  magnetic terestru. Aceasta s-a realizat prin corelarea datelor 
intermediare ale punctelor de referinţă cu punctul de staţie. Nici o altă corecţie nu a 
fost necesară, datorită suprafeţei l imitate a sitului şi aspectului relativ plat al terenului. 

Anomaliile foarte pronunţate, cu lungimea de undă scurtă, au fost eliminate. 
Acestea corespund unor obiecte moderne metalice de mici dimensiuni, cum ar fi cuiele 
sau fragmente de sârmă, situate aproape de suprafaţă. Astfel de obiecte au fost 
remarcabil de rare în acest teren agricol. Au mai fost efectuate ajustări ale valorilor de 
limită de reţea, iar rezultatul s-a concretizat într-o hartă sinoptică a zonei cercetate, 
eliberată de elementele de valoare excesivă, cu bandă largă. În final a fost aplicat un 
filtru fin corector, pentru a întări continuitatea structurilor. 

Harta finală totală este prezentată în figura 3 .  Numeroase anomalii sunt 
vizibile, cu o variaţie maximă de 65 nT. Distribuţia anomali ilor defineşte foarte clar 
limitele sitului, care nu pare să se extindă dincolo de suprafaţa cercetată. Cea mai 
interesantă structură de pe hartă este o anomalie aproximativ ovală, mai ales pozitivă, 
care pe axa lungă măsoară 80 metri, iar pe axa scurtă 62 metri .  Această structură 
pare să înconjoare complet majoritatea anomaliilor de mici dimensiuni, şi intersectează 
secţiunea săpată (S lE), unde prezenţa şanţului a fost documentată (fig. 3b). De aceea 
este firesc ca această anomalie să fie intrepretată ca o împrejmuire cu şanţ. Semnătura 
magnetică a unei astfel de structuri mari şi eterogene ar putea fi un complex format 
din magnetizarea indusă de umplutura cu sol de alt tip, precum şi numeroasele anomalii 
dipolare datorate magnetizării induse şi remanente generate de mici obiecte individuale 
sau reziduuri. În acest mod, aspectul general ar fi al unei anomalii majoritar pozitive. 
Aceasta constituie cea mai importantă contribuţie a acestui studiu, întrucât un sistem 
de protecţie cu şanţ al aşezării neolitice timpurii ar constitui unul din cele mai timpurii 
structuri perimetrale de la nordul Dunării .  

O serie de anomali i  de amplitudine mare sunt de asemenea interesante: de 
exemplu, la coordonatele de grilă 90 m şi 50 m, (fig. 3), săpătura a relevat prezenţa 
unor locuinţe cu podina arsă. Măsurătorile de susceptibilitate magnetică ale structurilor 
locuinţelor dau valori foarte mari, corespunzând unor anomalii magnetice de întindere 
mare (vezi secţiunea următoare). Este probabil că cele mai mari anomali i ,  atât ca 
amplitudine, cât şi ca extindere, sunt create de resturile locuinţelor. Spre aceste locuinţe 
se vor orienta cercetările arheologice în următorii ani. 

Toate celelalte anomalii de valoare mai mică, în mod cert reprezintă amprenta 
unor structuri sau vestigii arheologice, cum ar fi obiecte ceramice, cuptoare, vetre de 
foc, podine. Semnalele foarte clare ale unor anomalii au fost localizate şi la exteriorul 
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Fig. 3. a) Harta completă a anomaliilor magnetice din teren. 

b) Harta magnetică cu marcarea: ( 1) conturul anomaliei interpretate ca împrejmiure; 
(2) săpături le din anul 2001 ; (3) localizarea profilului imaginar obţinut prin măsurarea rezistivităţii 

electrice; drum agricol actual. Liniile drepte orientate nordvest-sudest generate de anomali i  
longitudinale , vizibile în  special în  partea de sud-vest a sitului, sunt rezultatul arăturii adânci. 

Fig. 3. (a) Totalfield magnetic anomaly map. (b) Magnetic map with overlay showing: ( 1) outline of 
the anomaly inierpreted as a ditched enclosure; (2) test excavations of200 1 season; ( 3) location of test 

electrica/ resistivity imaging profile; (4) present day farm road. The perfectly straight NW-SE 
anomalies particularly visible in the SW part of the map are caused by deep furrows. 
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împrej muirii ovale, în special în latura sud-vestică a zonei cercetate. În l ipsa unor 
săpături de verificare, este dificil de presupus natura structurilor şi modul  în care 
relaţionează cu elementele din interiorul împrejmuirii. 

Măsurători de susceptibilitate magnetică 
Susceptibilitatea magnetică a solului şi a eşantioanelor a fost măsurată în 

laborator cu aj utorul unei unităţi Bartington MS2 şi a unui senzor MS2B. Au fost 
folosite un număr de 29 de eşantioane colectate în 2000 şi 2001 din săpătura arheologică. 
Aceste probe au fost iniţial colectate pentru analize sedimentologice şi de detenninare 
a fitolitelor, şi nu au fost recoltate special pentru analize magnetice. În plus, au fost 
adăugate două fragmente de chirpic recoltate la suprafaţă în timpul cercetărilor 
magnetometrice din 2002. Rezultatul acestor măsurători este redat în figura 4 sub 
forma unei histograme a valorilor de frecvenţă mică specifice susceptibilităţii magnetice 
(k). Majoritatea probelor de sol au măsura k între 0,2x l 0·3 şi lx l 0-3 u. SI cu unele 
valori atingând până la 3x I0-3 u .SI. Unul dintre eşantioanele din săpătură, format din 
lut roşcat rezultat din ardere are o valoare foarte mare, de l lx l0-3 u.SI. Cele două 
fragmente de chirpic au dat valori înalte, dar diferite. Diferenţa de potenţial se datorează 
faptului că fragmentul cu potenţial mai mare era roşcat şi prezenta urme evidente de 
ardere, în timp ce fragmentul cu potenţial mai scăzut era cenuşiu şi probabi l  ars mai 
slab. Datorită modului de recoltare şi a dificultăţii de a extrapola măsurători imperfecte 
de laborator la valoarea de susceptibilitate in-situ , aceste date sunt doar estimative. 
Totuşi, diferenţele dintre valorile extreme şi valoarea medie din teren permite raportări 
ale valorilor de contrast responsabile de apariţia anomaliilor detectate şi cartate în 
timpul cercetării .  Aceste contraste vor fi utilizate într-o secţiune ulterioară, pentru a 
înţelege mai bine rezonanţa geofizică a materialelor prezente în situl arheologic. 

Măsurătorile electromagnetice 
O hartă a conductibilităţi i  a fost realizată cu un aparat de măsurare a 

conductibilităţii electromagnetice de joasă inducţie, Geonics EM38, care măsoară di
rect conductibilitatea electrică aparentă a solului. Pentru operare, au fost folosite 
aceleaşi coordonate şi  linii ca şi pentru analiza magnetismului. S-a măsurat în trepte, 
cu un interval de 0,5 m, operatorul oprindu-se la fiecare interval. Aparatul EM38 a fost 
folosit în "sistem dipol vertical", fi ind deplasat paralel cu liniile de ghidaj .  În această 
configuraţie, sensibilitatea instrumentului este maximă pentru o adâncime de investigaţie 
egală  cu distanţa dintre conductori, în acest caz fi ind un metru . Cum analiza 
magnetometrică era mai avansată, doar zona care conţinea anomalii magnetice 
importante a fost cercetată cu aparatul EM38, într-un total de 8000 m2• 

Măsurătorile de conductibilitate au fost culese şi procesate într-un mod similar 
măsurătorilor magnetometrice, cu excepţia corecţii lor temporale care nu erau necesare. 
Fiecare suprafaţă de 25x25 m a fost cercetată separat conform următoarei metode. 
S-a efectuat o interpolare de 0,25x0,25 m din intervalele de lx0,5 m. A fost utilizat un 
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filtru pentru corectarea datelor. Efectul acestui filtru este de a elimina valorile maxime 
de conductibilitate, probabil de origine geologică. Suprafeţele au fost apoi colate, 
rezultând harta conductibilităţii solului. 

Această hartă (Fig. 5) prezintă însă foarte puţine structuri semnificative. 
Cele mai vizibile elemente sunt drumul agricol actual şi urmele şirurilor de arătură, 
sesizabile ca benzi drepte orientate nordvest-sudest, formate din valori ridicate şi 
coborâte alternative. Singura structură importantă a hărţii conductibilităţii se găseşte 
în partea centrală a sitului ,  cu orientare spre sud-vest. Aceasta coincide exact cu 
anomalia magnetică puternică care a fost interpretată ca ruina unei locuinţe. 
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Fig. 4. Distribuţia măsurătorilor de suscepribilitate magnetică a 3 1  de eşantioane din săpătură. 

Numărul de probe în fiecare categorie este indicat pe coloana corespunzătoare. 

Fig. 4. Distribution of magnetic susceptibility measurements of 31 excavation samples. The number of 

samples in each category is indicated above the corresponding column. 

mS/m mS/m 

Fig. 5. Planul conductibilităţii terestre (EM38). (a) imagine originală; (b) imagine filtrată. Cercul indică 

singura structură clară, care a fost sesizată şi ca o anomalie magnetică puternică, în fig. 3. Liniile 

orientate nordvest-sudest corespund urmelor de arătură. 

Fig: 5. Terrain conductivity map (EM38). (a)field data; (b)Jiltered data. The circle indicates the only 
really significant feature, which also corresponds to a very strong magnetic anomaly seen on Fig. 3. 

The NW-SE streaks correspond to plow lines. 
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Era de aşteptat ca un astfel de material compact, cu porozitate redusă, să 
aibă o conductibilitate redusă (rezistivitate mare), dar absenţa unor structuri adiţionale 
pe harta conductibi lităţii este oarecum dezamăgitoare, deoarece materialul arheologic 
se găseşte abundent până la o adâncime de 1 ,5 m, care este exact zona de sensibilitate 
a aparatului. Aceste contradicţii vor fi tratate în capitolul dedicat discuţiilor. 

Cartarea rezistivităţii solului 
Un test bidimensional al rezistivităţii solului a fost efectuat de-a lungul unui 

profil imaginar, selectat pe baza rezultatelor preliminare ale analizelor magnetometrice, 
în vederea intersectării unor structuri cu rezonanţă proeminentă. A fost utilizat un 
aparat de măsurare a rezistivităţii L&R Minires. Acest sistem se bazează pe un dispozitiv 
de înregistrare cu patru electrozi, astfel că poziţionarea electrozilor se realizează prin 
mutarea celor patru electrozi. Aceştia au fost poziţiona ţi dipol-dipol cu potenţial fix de 
un metru şi separaţia inter-dipolară variind între 0,5-5 m. Pentru fiecare separaţie a 
dipolului a fost folosit un interval de măsurare de 0,25 m pentru a acoperi întregul 
profil. Pentru întregul profil de 24 m au fost înregistrate 383 de măsurători. Valorile de 
rezistenţă au fost înregistrate de la 0,659 până la 1 1 ,559 O, mult superioare limitei de 
sensibilitate a instrumentului. 

Măsurătorile de rezistenţă dipol-dipol au fost convertite în rezistivitate 
aparentă şi introduse într-un model de rezistivitate. Inversiunea a fost realizată cu 
programul RES2DINV (Loke & Barker, 1996). Între adânc imi le 0,3 - 1 ,5 m, se observă 
un nivel de rezistivitate ridicată, cu valori oscilante. Dedesupt, au fost înregistrate 
valori de rezisti vi tate joasă, tipice sedimentelor cu granulaţie fină. Între metrii 5 şi 9 
(distanţă orizontală), acest orizont de rezistivitate joasă este întrerupt de o zonă cu 
rezistivitate mai ridicată, de formă conică, care se extinde cel puţin până la limita de 
adâncime analizată (3 m). 

Profilul a fost selectat pentru a intersecta anomalii magnetice majore. O 
comparaţie preliminară între cartarea rezistivităţii şi harta magnetică confirmă o foarte 
bună corelaţie între zonele cu rezistivitate ridicată şi anomaliile magnetice. Comparaţia 
detaliată a rezultatelor este discutată în capitolul 5 (vezi fig. 8) .  Este important să se 
aibă în vedere că valorile înalte pozitive ale anomaliilor magnetice sunt deplasate spre 
sud confonn locaţiei sursei anomaliei în sol. Cele mai înalte valori de rezisti vi tate ( 15,5 
la 2 1 ,5 m, orizontal) coincid cu anomalii magnetice mari atribuibile unor structuri de 
case. Astfel, stratul superior cu rezistivitate ridicată, cel mai probabil ,  corespunde 
nivelului cu material arheologic, care se extinde până la adâncimea de 1 ,5 m, conform 
săpături lor arheologice. Probabil cel mai interesant este că poziţia structurii conice, 
relevate de măsurătorile de rezisti vi tate, coincide exact cu poziţia anomaliei magnetice 
de formă ovală, interpretată ca şanţ de împrejmuire a aşezării . Un şanţ în care se 
găsesc sol şi deşeuri arheologice este de aşteptat să aibă o rezistivitate mai ridicată 
decât solul viu, şi dacă interpretarea este corectă, profilul virtual obţinut poate oferi 
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dimensiunile estimati ve ale structuri i .  Aceasta pare a avea o lăţime de până la 3-4 m şi 
o adâncime sub nivelul actual al solului de peste 3 m. 

Discuţii şi integrarea rezultatelor 
Comparaţia rezultatelor electromagnetice şi de rezistivitate 

Măsurătorile de conductibilitate efectuate cu aparatul EM38 s-au finalizat 
cu o cartare lipsită de rezultate clare, singurul obiectiv vizibil fiind o anomalie extinsă, 
care coincide şi cu imaginea magnetică. Rezultatele slabe ale instrumentului se pot 
datora lipsei de rezoluţie a contrastelor de conductibilitate. De asemenea, măsurătorile 
pot fi afectate mai curând de schimbările în consistenţa solului, datorate prezenţei 
materialelor arheologice, decât de calităţile materialului însuşi. 

O comparaţie detaliată între imaginea conductibilităţii cu curent continuu şi 
conductibilitatea măsurată cu EM38 explică parţial lipsa rezultatelor şi contradicţiilor 
aparente. 

Figura 7 prezintă pentru acelaşi profil: a.) variaţiile de conductibilitate aparentă 
EM extrase din harta principală; b.) variaţii ale conductibilităţii convertite la două 
adânc imi diferite, extrase din cartarea cu curent continuu. Pentru facilitarea comparaţiei, 
profilele au fost normalizate la o medie de O mS/m. 

S-a menţionat deja că variaţiile conductibilităţii aparante EM, deşi coerente, 
au o amplitudine foarte scăzută. Variaţia maximă este doar 5 , 1 5  mS/m, în timp ce 
modelul variaţii lor curentului continuu atinge amplitudini de 59 mS/m pentru profilul 
superficial şi 25 mS/m pentru profilul adânc. 

Această variaţie mică se datorează fineţii valorilor conductibilităţii aparente, 
contrar valorilor conductibilităţii directe sau modelate. O altă observaţie importantă 
este că cele două profile de conductibilitate în curent continuu par să urmeze mărimi 
opozabile, cu valori crescute într-un profil, corespunzând unor valori scăzute în celălalt. 
Aceasta indică faptul că anomaliile scăzute prezente la adâncimea de 1 m sau mai 
mult se asociază şi coincid pe orizontală cu anomalii mari de conductibilitate la o 
adâncime foarte mică. 

În final, o a treia observaţie crucială este că profilul EM38 pare să releve o 
realitate apropiată de suprafaţa solului (până la adâncimea de 50 cm). Comportamentul 
diferit al variaţiilor superficiale şi de adâncime poate fi explicat prin presupunerea că 
stratul superior de sol conţine mai multă apă atunci când acoperă material arheologic 
cu porozitate scăzută, decât când acoperă sol natural . Este posibil ca prezenţa 
caracteristicilor arheologice să determine un drenaj mai redus. Aceste observaţii par 
să indice că, cel puţin în acest caz, variaţiile conductibilităţii sunt mai sensibile la efectul 
prezenţei materialului arheologic în sedimente, decât la efectul generat de materialul 
arheologic intrinsec. O observaţie similară a fost făcută într-un mediu complet diferit, 
pe baza unor date recoltate cu un sistem mai extins (EM38) (Maillol et al . ,  2002). 
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Fig. 7. Comparaţia profilelor obţinute prin măsurarea conductibilităţii cu curent continuu (două 

. adâncimi 0,36 şi 1 , 1 9  m) şi profilul obţinut cu EM38 (sus). Localizarea profilelor în fig. Jb. 

Fig. 7. Comparison of conductivity profiles obtained from the DC-elecrrical image (2 depths 0.36 and 

1. 1 9m, converted to conductivity) and of the corresponding EM38 profite ( top ). Profite locations 

shown in Fig. 3B; see textfor explanations. 
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Fig. 8. Comparaţia modelelor magnetice şi de rezisti vitale. Imaginea de jos arată schema electricităţii 

(tonuri de gri) şi sublinierea cu alb a cotpurilor magnetizate. Valorile susceptibilităţii magnetice (k) 

pentru fiecare corp sunt prezentate în tabel. Figura de sus arată corenspondenţa dintre valorile 
magnerice observate şi cele filtrate. 

Fig. 8. Comparison of magnetic and electrica[ resistivity models. Bollomflgure shows the tesr electrica/ 

image (grayscale) and the outline (in white) ofthe magnetized bodies used to compute the best-filling 

magnetic response. Magnetic susceptibility values (k)for each body are given in the table. The rop flgure 

shows theflt between compured and observed magnetic anomaly values. See text for discussion. 
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Comparaţia rezultatelor magnetice şi de rezistivitate electrică 
Pentru a înţelege mai bine rezonanaţa duală magnetică şi electrică a 

materialelor din sit, era necesar să se realizeze o comparaţie detaliată între rezultatele 
analizelor rezistivităţii cu curent continuu şi cele magnetice. Se observă că este o 
slabă corelaţie între locaţi ile anomaliilor magnetice şi a celor de rezistivitate. Deşi, în 
general, anomaliile magnetice pot avea o origine antropogenetică, variaţiile de rezisti vi tate 
sunt generate de mediul geologic. Pentru a evalua similaritatea surselor de anomalii, 
trebuie corelat modelul de rezisti vi tate obţinut din in versiunea semnalelor electrice cu 
modelul proprietăţilor magnetice obţinut din cercetarea magnetometrică de teren. 

Orice model geofizic are două componente fundamentale, o componentă a 
proprietăţii fizice şi distribuţia spaţială a acestei proprietăţi . Pentru a construi un model 
iniţial, presupunerea fundamentală este că rezistivităţile ridicate în harta de distribuţie 
corespundeau unui material cu susceptibi litate ridicată din modelul magnetic. În 
modelele sensibile, cum sunt cele produse de rezistivitatea electrică, este întotdeauna 
hazardat să se atribuie anumite limite structurilor subterane, prin identificarea unor linii 
de contur specifice. 

Într-o analiză de adâncime mică şi rezoluţie mare este foarte important să 
se verifice atent valorile elevaţiei, în cazul datelor înregistrate. Aceasta este esenţial în 
cazul comparaţiilor şi integrării rezultatelor obţinute cu metode diferite de analiză. 
Pentru magnetometrie, senzorul aparatului a fost menţinut la o înălţime medie de O, 15  
m faţă de suprafaţa solului; luând în calcul înălţimea aparatului, se  poate estima că 
măsurătorile corespund unei elevaţii de 0,20 m deasupra nivelului solului. Astfel, 
adâncimile corpurilor cu rezonanţă magnetică de pe hartă trebuie să fie coborâte cu 
aceeaşi distanţă, pentru a obţine adâncimea lor reală faţă de suprafaţa solului. 

În cazul hărţii rezistivităţii, situaţia este mai puţin clară. În procesul de 
reconstrucţie al hărţii, se presupune că sursele electrice (electrozii) sunt plasaţi la 
suprafaţa solului, la o adâncime de O metri. În realitate, aceştia sunt înfipţi puţin în sol. 
În plus, deşi majoritatea curentului se scurge prin vârful electrodului, o cantitate de 
curent este emanat şi prin corpul electrodului. Din aceste motive, este foarte dificil să 
se atribuie o estimare de adâncime într-o hartă a electricităţii solului. O diferenţă de 
O, l -0,2 m este neglijabilă în cazul reconstituirii unei secţiuni virtuale de zeci de metri, 
dar când complexele arheologice se găsesc la adânc imea aproximativ un metru, oscilaţiile 
pot fi semnificative. 

Datorită con tactului foarte bun cu solul moale şi plat al acestui sit, lungimea 
electrozilor îngropaţi a putut fi păstrată constant la O, 15  m. De aceea, se poate estima, 
oarecum arbitrar, că o corecţie de O, lO m trebuie introdusă pentru a determina 
adâncimile corpurilor magnetice în raport cu valorile din harta electricităţii solului. 

Modelul rezonanţei magnetice în două dimensiuni a fost prelucrat cu un 
program bazat pe algoritmul de tip Talwani. Prin această metodă, este posibil să se 
calculeze anomaliile magnetice induse şi/sau remanente cauzate de corpuri poligonale 
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magnetizate uniform. Forma, poziţia şi contrastul susceptibi l i tăţii magnetice a 
poligoanelor au fost stabilite pe baza principii lor expuse mai sus. S-a presupus că 
profilul vizat era perpendicular pe rezonanţa celor mai semnificative obiective (vezi 
fig. 3b). A fost înregistrată doar magnetizarea indusă şi direcţia sa a fost definită pe 
baza valorilor de declinaţie şi înclinaţie de + 3,SO şi + 62,5°. Aceste valori sunt aproximări 
calculate după modelu l  IGRF de generaţia a noua (revizuit 2003). 

Predicţiile modelului matematic au fost corelate cu profilu l  magnetic 
preconizat, extras din hartă. În prima etapă, s-a sesizat o poziţionare similară, în ceea 
ce priveşte dispunerea orizontală a corpurilor magnetizate şi tendinţa generală a 
anomaliilor magnetice. Discrepanţe majore au rezultat din amplitudinea şi lungimea 
anomaliilor individuale. Pentru a ajusta poziţionarea corpurilor, au fost adăugate două 
valori neutre la fiecare capăt al secţiunilor. Figura 8 prezintă rezultatul final sub forma 
imaginilor subrapuse ale rezistivităţii şi magnetizării în partea inferioară a paginii, iar în 
partea superioară a fost expus profilul anomalii lor magnetice observate. 

Se recomandă precauţie în compararea a două modele ale situaţiei subterane, 
obţinute cu metode foarte diferite. Prin metoda rezisti vită ţii se obţine o schemă graduală, 
în care schimbările treptate ale rezistivităţii pot sugera prezenţa unor elemente 
subterane. Pe de altă parte, modelul magnetic se raportează la corpuri poligonale 
formate din aceeaşi susceptibil i tate magnetică. Într-un context arheologic în care este 
de aşteptat să se determine prezenţa unor structuri bine delimitate, cu proprietăţi 
contrastante în funcţie de substratul lor sedimentar, un model poligonal poate fi cea 
mai apropiată reprezentare de realitate. Aspectul pozitiv al acestei dualităţi metodologice 
este că dacă apar similarităţi ale anomaliilor, chiar dacă ele au o origine geofizică 
diferită, în fond au ca origine certă caracteristici reale ale materialelor din sol. 

Se observă,de asemenea, o corelaţie pozitivă între valorile maxime ale 
rezis t iv i tăţii şi ale suscept ibi l i tăţi i  e lectrice. Aceste rezul tate demonstreză 
complementaritatea metodelor magnetice şi electrice în cazul acestui studiu. 

Unele discrepanţe între cele două modele matematice sunt certe, şi multe 
informaţii noi pot fi extrase din acestea pentru o mai bună înţelegere a intrepretării 
hărţilor. Elementele din modelul magnetic sunt în mod sistematic mai subţiri şi ascuţite 
decât cele obţinute anterior prin raportarea la liniile de contur ale rezistivităţii. Structurile 
sesizate prin modelul rezistivităţii sunt mai rotunj ite şi mai extinse; aceasta era de 
aşteptat întrucât inversia polarităţii tinde să producă forme mai moi. 

Două aspecte fundamentale ale modelelor analizate nu au fost luate în 
considerare încă. Unul este rolul magnetizării remanente în cadrul hărţii magnetice. 
Harta prezintă rezonanţa unui presupus obiect magnetizat, dar această magnetizare 
poate fi indusă sau remanentă. Este evident că o parte din materialul arheologic din sit 
are un potenţial remanent ridicat. Având în vedere vârsta sitului (sub 7000 ani în urmă), 
orientări le magnetismului indus şi remanent nu sunt mult diferite pentru obiectele in-situ. 

Un alt aspect important al cartării este consecinţa distribuirii tridimensionale 
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a unor structuri pe baza unor metode anal itice bidimensionale. Sursele de anomalii 
puternice prezente în partea de nord-est a profi lului .  pe harta generală a situ lui, nu par 
să depăşească 4 m în lateralele profilului . În acest caz, o aproximare bidimensională 
nu este indicată, deşi superficialitatea stratului (sub 1 m adâncime) ar trebui să limiteze 
erori le. Datorită bazei lor fizice diferite, cele două instrumente folosite sunt afectate în 
mod diferenţiat. în special în cazul metodei electricităţii. Dar aceasta nu poate influenţa 
semnificativ rezultatele de ansamblu. 

Concluzii 
Din punct de vedere al prospecţiei arheologice, toate obiectivele au fost 

atinse. Cele mai utile rezultate sunt cele furnizate de harta magnetismului, cu corecţii le 
de adâncime oferite de profilul rezistivităţii electrice. Extinderea sitului a fost clar 
definită, cu un real folos pentru investigaţii le arheologice ulterioare. Au fost sesizate 
numeroase anomalii ; unele sunt foarte puternice, cu extinderi laterale de mai mulţi 
metri . Acestea reprezintă ţinta primară a cercetărilor viitoare. Probabil contribuţia 
majoră a acestui experiment este localizarea unei anomali i ovale împrejurul sitului, 
care susţine existenţa unei structuri perimetrale a sitului neolitic timpuriu. 

Din perspectivă metodologică, informaţi i  semnificative au fost obţinute din 
analiza comparată magnetică, electromagnetică şi electrică. Rezultatele dezarnăgitoare 
ale cercetării conductibilităţii terenului ilustrează limitele acestei tehnici în ceea ce 
priveşte rezoluţia contrastului. Testul făcut cu metoda cartării prin rezistivitatea electrică 
a fost o reuşită, şi demonstrează că această metodă poate fi folosită în continuare 
pentru a obţine informaţii despre adânc imea corpurilor din situri care nu conţin structuri 
din piatră. Prin combinarea metodelor se obţine o informaţie mai clară privind originea 
şi natura anomali i lor. Acest rezultat este important, deoarece demonstrează 
complementaritatea celor două tehnici :  cartarea rapidă cu metoda magnetometrică şi 
localizarea pe adâncime, punctual, pentru anumite obiective sau situaţii neclare, prin 
măsurători ale electricităţii solului. 

Ca şi în toate studii le geofizice aplicate în arheologie, ultimul feedback este 
furnizat de săpăturile propriu-zise. Sperăm că rezultatele acestui studiu vor stimula 
săpătura arheologică în acest sit. În plus, un mare număr de situri arheologice similare 
se găsesc în sudul României şi, ca în orice altă locaţie, presiunea crecândă a dezvoltării 
umane le afectează tot mai mult. Acest studiu sperăm că va contribui la stimularea 
utilizării tehnicilor geofizice în cercetarea, managementul şi conservarea siturilor 
arheologice din România. 

Acest proiect a fost finanţat pe baza unei burse de cercetare internaţională 
a Universităţii Calgary. A fost realizat şi cu contribuţia logistică a Muzeului Banatului 
Timişoara. Mulţumim doamnei Dominique Cossu pentru contribuţia la stocarea datelor 
şi prelucrarea imaginilor. Toţi participanţii sunt recunoscători locuitorilor comunei 
Uudeşti i Vechi şi in spec ial familiei Kakiov pentm asistenţa de teren şi ospitalitate. 
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ELECTRJCAL AND MAGNETIC RESPONSE OF 
ARCHAEOWGICAL FEATURES AT THE EARLY NEOUTHIC 

SITE OF MOVIlA LUI DECIOV, WESTERN ROMANIA 

Summary 

An archaeological geophysics survey was conducted on the Early Neolithic 
site of Movila lui Deciov, in the Province of Banat, Romania. Magnetometry and 
electromagnetic terrain conductivity were used for the main prospection effort, and a 
test of electrica! resistivity imaging was conducted on a selected profile. In addition, 
magnetic susceptibility measurements were obtained from excavation pit samples. 

The magnetic survey was successful in deterrnining the extension of the 
site, in delirniting zones rich in structures and artifacts, and in confirrning the presence 
of a d itched enclosure that could be the earliest known in the region. The electromag
netic survey was lirnited by a lack of resolution of electrical property contrast. De
tailed joint modeling of the magnetic and electrica! response of the subsurface was 
used to confirm that electrica! resistivity imaging can provide depth information to 
complement magnetic mapping. 

One of very few reported in Romania, this survey paves the way for an 
increased use of geophysical techniques in the cultural heritage management of this 
country. From a methodological viewpoint, this work further demonstrates the poten
tial of electrica! resistivity imaging in archaeology. 
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EXTRAGEREA FITOLITILOR DIN MOSTRE DE SOL. 
METODOLOGIE ARHEOLOGICĂ 

Iosif Moravetz 

În ultimii 50 de ani interdependenţa dintre oameni şi plante a reprezentat o 
temă de mare interes pentru arheologi. Această relaţie stă la baza paleoetnobotanicii , 
un subdomeniu  al arheologie i ,  defin i t  ca şi "analiza ş i  interpretarea 
interdependenţelor directe dintre oameni şi plante, în orice scop specificat în 
raportul arheologic" (Ford 1 979: 286). Cercetarea din paleoetnobotanică se 
concentrează asupra extragerii rămăşiţelor vegetale, legate de domesticirea plantelor, 
dezvoltarea şi răspândirea agriculturii ,  uti lizarea plantelor sălbatice, ca-evoluţia 
interacţiunilor om/plantă şi reconstituirea micromediilor. 

În paleoetnobotanică, studierea fitoliţilor vegetali este utilizată în cercetări 
legate de modele de regim alimentar umane şi animale, utilizarea non-dietară a plante lor, 
originile agriculturii, tehnologia agriculturală, funcţiile uneltelor, reconstituirea atât a 
micromediilor, cât şi a rnacromediilor şi chiar datarea absolută. Fitoliţii sunt produşi în 
cantităţi mari de către plante şi ei pot varia considerabil în ceea ce priveşte tipul, 
forma şi mărimea, nu numai între speci i  diferite de plante, ci şi în cadrul unei s ingure 
specii . Studiile incipiente despre fitoliţi au rezultat în identificarea ierburilor cultivate 
(Netolitzky 1900), a prezenţei fitoliţilor de grâu şi orz în fragmente de ceramică 
preistorică (Schellenberg 1908) şi a fitoliţilor de orez în ceramica chineză· neolitică 
(Edman şi SOderberg 1929). Pe la sfârşitul anilor 1 970 cercetarea fitoliţilor includea 
aspecte legate de originea şi intensificarea agriculturii şi reconstituirea mediilor din 
trecut (Pearsall 2000:396). Utilizând fitoliţi, Carbone ( 1977) a oferit o reconstituire 
climatică de valoare pentru Valea Shenandoah, Virginia, în timp ce Lewis ( 1978, 198 1 )  
a reconstituit paleovegetaţia şi schimbările privind umiditatea din situri arheologice din 
Wyoming, Nebraska de nord-vest şi Colorado. În ultimul timp, metodologia extragerii 
fitoliţilor a fost perfecţionată, oferind dovada directă a prelucrării şi consumului de 
plante, prin extragerea lor de pe unelte de piatră (Kealhofer 1 999), calculi dentari şi 
suprafeţe smălţuite (Fox et al. 19%). 

Fitoliţii vegetali iau naştere atunci când bioxidul de siliciu solubil din apă 
freatică este absorbit prin rădăcinile plantei, transportat prin sistemul vascular şi depus 
în zone unde apa este utilizată sau eliminată. Cantităţi diferite de apă freatică şi 
temperaturi diferite ale solului pot influenţa gradul absorbţiei de bioxid de siliciu de 
către plante (Jones şi Handreck 1967), influenţând direct producerea fitoliţilor. 
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Producerea \'ariază şi la nivelul plantei şi este cea mai abundentă în ţesuturile epidermice 
ale tulpinii şi frunzelor de noncoti ledonate, în timp ce la conifere şi la foi oase producerea 
de fitoliţi este cea mai masivă în ace şi în frunze. Fragmente de bioxid de siliciu au fost 
recuperate şi din porţiuni lemnoase ale multor specii de copaci (Amos 1 952) .  Tipul 
celulelor vegetale care acumulează bioxidul de siliciu determină morfologia fitoliţilor 
(Pipemo 1 988:52) .  penniţând identificarea specii lor de plante. Acest lucru este posibil 
datorită creeării unei "structuri" de bioxid de siliciu specifice fiecărui tip de celule 
vegetale. 

Studiul fitoliţilordepinde de supravieţuirea şi stabilitatea bioxidului de siliciu 
în diferite medii de sol. După cum a fost demonstrat (Pipemo 1988:45), bioxidul de 
siliciu este foarte rezistent la descompunere, păstrându-se în diferite "situaţii de 
sedimentare, de la soiuri cu un grad ridicat de aerisire în medii deschise şi cu 
pădure, temperate sau tropice, până la situaţii relativ protejate, dedesubtul 
lacurilor şi în proeminenţele adăposturilor sub stâncă". În consecinţă, extragerea 
lor din mostre de sol arheologice este valoroasă în privinţa răspunsului la  numeroase 
întrebări din paleoetnobotanică şi, dat fiind caracterul relativ ieftin al procedurii, ar 
trebui să devină o parte integrantă a cercetării arheologice. 

În paginile următoare ale acestei lucrări vom prezenta o metodă util izată de 
noi în extragerea fitoliţilor din mostre de sol. În orice caz, trebuie să subliniem faptul că 
şi extragerea fitoliţilor din plante vii este valoroasă pentru arheolog, în vederea 
identificării şi c lasificării. 

Metodologie 
Extragerea fitoliţilor din mostre de sol este asemănătoare cu colectarea 

polenului din sol. După cum este prezentat în Manualul de paleoetnobotanică al lui 
Pearsall (2000:4 16), au existat diferite procedeuri utilizate în extragerea fitoliţilor. 
Procedura descrisă în această lucrare a fost folosită de către autor pentru extragerea 
fitoliţilor din probe de sol colectate din situl arheologic Movila lui Deciov, comuna 
Dudeştii Vechi, jud. Timiş, România (Moravetz 2003). Proiectul a fost efectuat la 
Universitatea din Calgary, Canada, în laboratorul de paleoetnobotanică al dr. Brian 
Kooyman şi a necesitat o serie de elemente (tabelul 1 ;  figura 1 ). 

Extragerea fitoliţilor din mostre de sol constă în cinci paşi, incluzând 
prepararea mostrei, tratarea cu acid clorhidric, procesul de stabilizare, izolarea fitoliţilor 
şi aşezarea lor pe lame de microscop. 
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Fig. l :  Echipament utilizat la extragereafitoliţilordin mostre de sol 

Fig. 1: Equipment used in the extraction ofphytolithsfrom soi/ samples 

ECHIPAMENT CHEMI CALE 
Tuburi de probă de 20 mL Acid Clorhidric (HCl) 

Pahar de laborator de 1 00 mL Hidrat de sodiu Metatungstate 

Pahar de laborator de 400 mL Ca!gon (scade duritatea apei) 
Pâlnie de sticlă Entellan 

Sită de 0.50 mm Apă distilată 
Cântar (balantă) 

Riglă 
Centrifugă 

Capotă fum 
Lame şi lamele sticlă 

Parafil m  

Marcator permanent negru 
Spatule din metal şi plastic 

Hârtie de filtru 
Siringă 

Tabelul ! :  Lista echipamentului şi a reactivilor utilizaţi la extragereafitoliţilor 

din mostre de sol 

Table 1: A list of the equipment and chemicals used 

in the extraction ofphytolithsfrom soi/ samples 

Pregătirea mostrei 

Pregătirea mostrei începe cu cântărirea a aproximativ 20 g de sol din fiecare 
mostră. Deşi nu este necesar, fiecare mostră este încălzită sau autoclavată la 500°C, 
pentru a asigura arderea impurităţilor biologice. În plus, autoclavarea îndepărtează 

39 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Iosif Moravetz 

umiditatea din mostre, permiţând o selectare mai eficientă prin sita de 0,5 nun. Mostrele 
sunt apoi stocate în pahare de laborator de 100 mL, acoperite cu foiţe de staniol, 
având contextul notat cu un marcator permanent negru pe fiecare recipient. 

Doar o porţie de 20 g de mostră de sol autoclavată este utilizată la extragerea 
fitoliţilor, şi cantitatea variază în funcţie de textura solului. S-a constatat că 2-4 g sunt 
suficiente în cazul solurilor fin texturate şi 5-6 g sunt recomandate dacă sedimentele 
au o textură grosieră. Aceste cantităţi sunt dobândite prin selectarea mostrelor 
autoclavate cu sita de 0.5 nun. 

Este important să se păstreze tot echipamentul curat pentru a evita 
contaminarea. Sita de 0.5 nun trebuie curăţată cu grijă după fiecare utilizare, cu apă 
distilată şi perie, şi dacă este posibil, uscată. Contaminarea mostrelor este un motiv 
major de îngrijorare, având în vedere dimensiunea redusă a fitoliţilor. 

Tratamentul cu acid clorhidric 

Un pas important în procesul de extragere a fitoliţilor îl reprezintă îndepărtarea 
carbonaţilor, a oxizilor şi a materiei organice. Dacă acestea sunt lăsate în mostre, ele 
vor aglornera particulele de sol şi vor împiedica extragerea fitoliţilor. Mostrele selectate 
sunt plasate în pahare de laborator de 100 mL şi sunt acoperite cu o soluţie de 
concentraţie 10% de acid clorhidric (HCl). Dacă este necesar, se mai adaugă acid 
clorhidric până când mostrele nu mai sunt efervescente, adică carbonaţii, oxizii şi 
materia organică au fost eliminate. În mod normal, timpul necesar ca o mostră să nu 
mai fie efervescentă depinde de sol şi poate dura între O şi 4 ore. 

După îndepărtarea carbonaţilor, a oxizilor şi a materiei organice, fiecare 
mostră va fi plasată în eprubete din plastic de 20 mL. Amestecul, daca depăşeşte 20 
mL, se poate evapora prin incalzire. Eprubetele sunt cântărite în perechi pe cântar, 
adăugând apă distilată până la 2-3 cm de marginea superioară. 

Eprubetele sunt aşezate, în opoziţie unele faţă de celelalte, în centrifuga 
care cuprinde până la 4 mostre în acelaşi timp. Se reglează viteza centrifugală la 3000 
rotaţii pe minut şi se lasă să funcţioneze timp de 5 minute. Se îndepărtează mostrele 
din centrifugă şi se decantează acidul cu grijă, asigurându-vă că sedimentul de sol 
rămâne pe fundul tuburilor de probă. Se umple din nou eprubeta cu apă distilată şi se 
agită bine ca să fie îndepărtat acidul rămas. Repetaţi cântărirea şi centrifugarea 
mostrelor. În mod normal, după prima spălare suspensia va fi frecvent galben/maro la 
culoare datorită compuşilor de clor lăsaţi în mostră în urma reacţiei hidrogen ului cu 
carbonaţii (Figura 2). Se spală mostrele, până apa devine curată. 
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Fig. 2: Suspensie galben/maro în urma primei spălări 
Fig. 2: Yellowlbrown supernatantfollowingfirst wash 

Stabilizare 

Prin această procedură, particulele de argilă sunt zdrobite în mod mecanic. 
Adăugând Calgon-ul care se găseşte în comerţ pentru atenuarea durităţii apei, particulele 
de argilă sunt desprinse şi suspendate în soluţie, fitoliţii rărnânând pe fund. Fracţiunile 
de argilă şi nămol se depun cu aproximativ 8 cm/oră în soluţia de apă distilată şi 
Calgon. 

După ultima spălare în timpul tratamentului cu acid clorhidric, apa este 
decantată din eprubetă şi conţinutul decantat în pahare de laborator de 400 mL, utilizând 
aproximativ 150 mL de soluţie de apă distilată şi Calgon. Soluţia este preparată adăugând 
50g de Calgon la 1 litru de apă distilată. Se lasă o oră, apoi se umple cu apă distilată 
până la semnul de pe paharul de laborator care desemnează 8 cm de la fund (Figura 
3). Se amestecă soluţia şi se pune deoparte pentru o oră, după care se sifonează 
lichidul folosind o siringă mare. Soluţia de Calgon se foloseşte doar o singură dată în 
timpul primei stabilizări. La unnătoarea stabilizare, apa distilată este adăugată în mostră 
care este bine agitată, după care lăsată să se aşeze timp de o oră. Ca şi înainte, apa 
care conţine nămol fin şi argilă este sifonată, asigurându-se ca nici un sediment, care 
conţine fitoliţi, nu e atras în suspensie. În mod normal, acest pas este repetat până ce 
apa devine relativ clară, de obicei fiind nevoie de aproximativ 5 stabilizări. După ultima 
sifonare, toate mostrele sunt parţial acoperite cu parafilm şi lăsate să se usuce până a 
doua zi. 
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Fig. 3: Suspensia particulelor de argilă în l ichid, timp 

de o oră înainte de sifonare 

Fig. 3: Suspending clay partic/es in liquid for o ne hour before syphoning 

Izolarea fitoliţilor 
În următoarea etapă din proces, fitoliţii sunt îndepărtaţi prin suspendare într

un lichid cu densitate crescută, constând din cristale de hidrat de sodiu Metatungstate 
(HMS - 3Na2W04 ?9W03 ?XHp) şi apă distilată, având o greutate specifică situată 
între 2,2 şi 2,7. Pentru determinarea gravităţii specifice a soluţiei de HSM şi apă 
distilată, se măsoară şi se cântăresc exact 5 mL. La o greutate specifică de 2,3, soluţia 
de HSM şi apă distilată trebuie să aibă o greutate de 1 1 ,5 g. Adăugarea unei cantităţi 
de apă distilată sau HSM la soluţie poate fi necesară pentru a atinge greutatea 
dorită. 

Se toarnă în eprubete de 20 mL, aproximativ 3 mL de soluţie de HSM şi apă 
distilată cu o greutate specifică de 2,3. Utilizând o spatulă mică de metal, se iau mostre 
din fiecare pahar de laborator de 400 mL, al cărui conţinut a fost lăsat să se usuce 
peste noapte, şi se adaugă la soluţia HSM. În mod normal, între 3 şi 5 extrageri cu 
spatula de metal sunt suficiente pentru extragerea fitoliţilor. Fitoliţii rămân suspendaţi 
în lichidul dens şi pot fi văzuţi plutind pe suprafaţă (Figura 4 ). Înainte ca eprubetele de 
20 mL să fie centrifugate, sunt echilibrate în perechi adăugând soluţie HSM sau sedi
ment şi se agită bine. Procesul de centrifugare care durează 5 minute este identic cu 
cel de la tratamentul cu acid clorhidric. 
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Fig. 4: Eprubetă cu fitoliţi plutind într-un lichid cu o densitate crescută 

Fig. 4: Test tube showing the phytolithsjloating on the heavy density liquid 

După procesul de centrifugare de 5 minute, fitoliţii sunt separaţi de sedimente. 
Lichidul greu care conţine fitoliţi este decantat în eprubete noi şi curate şi fitoliţii sunt 
scoşi din suspensie prin adăugarea apei distilate. Ca şi în tratarea cu HCl, se cântăreşte 
apoi fiecare tub adăugând apă distilată, se agită bine şi se centrifughează timp de 5 
minute la 3000 rpm. La sfârşitul acestui proces, fitoliţii vor fi la baza eprubetei. Cristale le 
de hidrat de sodiu pot fi extrase, tumând soluţia printr-o hârtie de filtru şi pâlnie de 
sticlă într-un pahar de laborator, permiţând apei distilate să se evapore. Hidratul de 
sodiu poate fi refolosit. Este important să se spele fitoliţii de încă două ori cu apă 
distilată, înainte ca eşantioanele să fie aşezate pe lame de sticlă. Se adaugă apă distilată 
la fiecare eprubetă, se cântăreşte şi se pune în centrifugă timp de 5 minute la 3000 
rotaţii pe minut. 

Fixarea fitoliţilor pe lame de sticlă 
Este necesară pregătirea prealabilă a lamelor de sticlă înainte de a fixa 

fitoliţii pe ele. Lamele utilizate sunt făcute din sticlă având marginile şlefuite, cu o 
mărime de 25,4 mrn x 76,2 mrn şi o grosime de 1 - 1 ,2 rnm. Este important ca toate 
suprafeţele de sticlă să fie curăţate cu grijă, spălându-le în apă distilată şi uscându-le 
cu aer comprimat pentru evitarea contarninării . O cantitate mică de sedirnent care 
conţine fitoliţi este transferată din fiecare eprubetă pe lamele de sticlă, utilizând o 
lopăţică de metal. Cu un strop de apă distilată, fitoliţii sunt întinşi pe suprafaţa lamei. 
Apoi se lasă toate lamele de sticlă marcate să se usuce, timp de aproximativ două ore, 
într-un loc ferit de curent. 
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După ce lamele s-au uscat, se pun câteva picături de Entellan pe lamă şi se 
acoperă cu lame de acoperire. Pentru a evita crearea bulelor de aer, atingeţi lama de 
acoperire şi Entellan-ul la un capăt şi lăsaţi-o încet să cadă. Un fus de lemn se poate 
pentru deplasarea bulele spre marginea lamei de acoperire. Entellan-ul în exces care 
s-a vărsat pe lama de acoperire şi capătul lamei poate fi îndepărtat cu grijă. 

Concluzii 
După cum am schiţat în această lucrare, extragerea fitoliţilor din sedimente 

de sol este o metodă relativ simplă care necesită pregătire minimă. Având în vedere 
uşurinţa extragerii lor, ar fi sti mulati vă includerea studiului fitoliţilor în proiectele de 
cercetare arheologică. Cel puţin, arheologii pot pune deoparte mostre de sol extrase 
din contexte arheologice ca acestea să fie examinate mai târziu din punct de vedere al 
fitoliţilor, perrniţând interpretări referitoare la paleoclimat, paleoecologie, agricultură 
preistorică, regim alimentar, utilizarea plantelor şi chiar datare absolută. 

Această lucrare a fost o continuare a cercetării arheologice efectuate în 
situ! Movila lui Deciov, comuna Dudeştii Vechi, în cadrul unui proiect finanţat parţial 
de o bursă a Bison Historical Services Ltd, Calgary, Canada. Autorul este recunoscător 
colegilor Benko Emese şi Dan Ciobotaru pentru eforturile de a traduce acest material 
din l imba engleză în limba română. 
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THE EXTRACTION OF PHYTOLITHS FROM SOIL SAMPLES. 
A METHODOLOGY FOR ARCHAEOLOGISTS 

Summary 

Within the last 50 years the interrelatedness of humans and plants has been 
an issue of much interest to archaeologists. This relationship is at the core of 
paleoethnobotany, a subfield of archaeology, defined as ''the analysis and interpreta
tion of the direct interrelationships between humans and plants for whatever purpose 
as manifested in the archaeological record" (Ford 1 979:286). Research within 
paleoethnobotany focuses on the recovery of plant remains, topics of plant domestica-
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tion, the development and spread of agriculture, use of wild plants, the co-evolution of 
human/plant interactions, and the reconstruction of rnicro-environments. 

Studies of plant phytoliths are used to address issues related to human and 
animal dietary patterns, nondietary use of plants, origins of agriculture, agricultura! 
technology, tool function, reconstruction of both microenvironments and 
macroenvironments and even absolute dating. Phytoliths are abundantly produced in 
plants and can vary considerably in type, form, and size, not only between plant spe
cies but also within a single species. The procedure described in this paper was used 
by the author in the extraction of phytoliths from soils recovered at Movila lui Deciov, 
Dudestii Vechi, Romania (Moravetz 2003). The work was conducted at the Univer
sity Of Calgary, Canada, in Dr. Brian Kooyman's paleoethnobotany laboratory. 
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DATE DESPRE IMPRESIUNEA UNEI TESĂTURI 
DESCOPERITĂ ÎN AŞEZAREA NEOLITICĂ, TÂRZIE DE LA 

FOENI - "Cll\11TIRUL ORTODOX" (JUD. TIMIŞ) 

Viorica Aghiţoaie, Florin Draşovean 

Aşezarea de la Foeni-Cimitirul Ortodox a intrat în l iteratura de specialitate 
în deceniul al optulea când au fost descoperite fortuit materiale ceramice pictate ce 
aparţin neoliticului târziu din Banat (LAZAROVICI 1979, 167). Necesitatea de a le 
preciza poziţia stratigrafică şi cronologică ne-a determinat în anul 199 1  să începem 
cercetările sistematice de anvergură. Acestea au permis definirea unui nou grup cultural 
care, în principal, se caracterizează printr-o ceramică pictată, cu precădere, înainte de 
ardere (DRAŞOVEAN 1994a; 1994b; 1997). 

Din punct de vedere cronologic, datele C 14 calibrate încadrează locuirea de 
Ia Foeni-Cimitirul Ortodox în intervalul 5855-5699 BP (DRAŞOVEAN 2003, 45). 

În anu1 2000, în suprafaţa S8, în bordeiul B 1, a fost descoperit un fund de vas 
lucrat dintr-un lut amestecat cu nisip fin şi mică, bine omogenizat şi ars la negru. La 
exterior vasul a fost puternic lustruit. Pe fund se păstrează impresiunea unei ţesături 
(fig. 1) .  Dată fiind relativa raritate a unei asemenea descoperiri am considerat utilă 
analizarea impresiunii de către un specialist în domeniul textilelor. 

Analizarea datelor tehnice privind amprenta textilă s-a făcut pe baza unor 
minuţioase analize vizuale folosindu-se atât lupe textile cât şi observaţii rnicroscopice, 
acestea fiind urmate de măsurători specifice şi analize cantitative. 

Deoarece nu s-a păstrat decât amprenta textilei, s-au făcut numeroase 
comparaţii cu textile tradiţionale moderne, un rol important a vându-) şi experienţa în 
domeniu acumulată de restauratorul textile. În baza analizelor efectuate au rezultat 
mai multe concluzii pe care le vom expune în cele ce urmează. 

Din observaţiile macroscopice efectuate s-a constatat faptul că materialul 
textil a fost realizat prin împletirea simplă a două sisteme de fire: fire de-a lungul 
ţesăturii -de urzeală, şi fire care sunt în lăţimea ei -de bătătură, având contextură de 
bază "legătura pânză". De asemenea, pe baza măsurătorilor şi a observaţiilor făcute 
cu lupa textilă, s-a constatat că desimea firelor este de 3 fire/cm, respectiv de 7 fire/ 
cm. 

Pe baza comparaţiilor făcute, a analizelor cantitative şi, mai ales, a experienţei 
restauratorului textile, s-a putut stabili fineţea firelor din care este realizat materialul 
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ce s-a imprimat pe fundul vasului. Acestea au dimensiuni apropiate, firele unui sistem 
au aprox. Nm = 2 , iar celelalte au aprox. Nm = 3 (Nm = număr metric). Datele 
prezentate sunt însă aproximative, întrucât este cunoscut faptul că fineţea unui fir 
rezultă din raportul dintre lungimea firului şi greutatea acestuia, iar faptul că nu s-au 
păstrat mostre din materialul textil au fost posibile doar unele estimări făcute pe baza 
amprentelor rămase. 

Materialul textil a fost realizat manual, el putând fi realizat fie pe rame, fie 
cu un război de ţesut care, la acea dată, era unul de tip vertical. Textila a fost realizată 
din fire simple, destul de rigide, cu fibră lungă şi uniformă, fire care în momentul 
aşezării vasului crud, datorită greutăţii deloc neglijabile a acestuia, s-au imprimat în 
lut. Firele în discuţie, care ar fi putut avea astfel de calităţi, ar fi putut fi toarse din fibre 
vegetale, probabil din cânepă. Presupunând şi faptul că ţesătura ar fi fost realizată din 
fire de lână, fire care sunt mai moi şi mai pufoase, urma lăsată în lut de acestea nu ar 
fi putut fi atât de clară şi de bine conturată ca şi în acest caz. Prin urmare considerăm 
că irnpresiunea în discuţie aparţine unui tesături din fibre vegetale, fin lucrate, mai 
rigidă decât o ţesătură lucrată din lână, care ar fi putut compune un covor de mici 
di�rensiuni. 

Din cele prezentate mai sus, studiul acestei amprente a oferit câteva date 
tehnice care, deşi unele sunt estimative şi aproximative, oferă unele informaţii 
suplimentare cu privire la tipul de ţesătură şi la materialul din care aceasta a fost 
realizată în acea perioadă. 

Fig. 1 - Fragment ceramic de la Foeni - Cimitirul Ortodox 
Fig. 1. Ceramicfragment with clotlr impressionfrom Foeni - Cimitirul Ortodox 
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THE ANAUSYS OF A CLOTH IMPRESSION FROM THE LATE 
NEOUTHIC SEITLEMENT FOENI- CIMITIRUL ORTODOX 

(TIMIŞ COUNTY) 

Summary 

The paper introduces the analisys ofthe textile irnpression fromFoeni-Cimitirul 
Ortodox. The impression was printed on the bottom of a ceramic pot uncovered in 
2000 in the archaeological layer of surface S8, in the pithouse B 1 .  The fragment was 
analised by a textile restaurer. The piece of cloth was made of vegetal fibre. 
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CONTRIBUTII LA REPERTORIUL AŞEZĂRILOR 
TISZAPOLGĂ.R DIN BANATUL ROMÂNESC 

Bogdan Bochiş 

Banatul românesc face parte din aria de răspândire a culturii Tiszapolgar, 
care mai cuprinde şi Voivodina, Câmpia Tisei, vestul Transilvaniei şi Slovacia 
răsăriteană1 , în vreme ce zona de nord şi nord - vest, de câmpie a Banatului, este 
parte componentă a ariei genetice a culturii în discuţie2 • 

Până în prezent avem cunoştinţă de existenţa, în Banatul românesc, a 54 de 
puncte arheologice cu descoperiri aparţinând culturii Tiszapolgâr (Planşa 1), dintre 
care probabil 50 reprezintă aşezări. Doar un număr de 23 de puncte arheologice au 
fost identificate în urma unor săpături, sondaje sau săpături de salvare, restul fiind 
semnalate prin cercetări de suprafaţă. Investigaţii s istematice şi sondaje au fost 
efectuate până în prezent la Balta Sărată (Câmpul luiAndrei)3, Berzovia\ Jupa (Sud)5, 
Slatina Tirniş (Şăs/Gura lloveil şi Valea Tirnişului (RovinăY în judeţul Caraş-Severin 
şi la Bucovăţ (Gruniul cu cremene/Cremeniş)8, Cenad (Bucova IV şi Belo-Brdo)9, 

Comeşti (lugosloveni)10, Dragornireşti 1 1 ,  Dudeştii Vechi (Movila Mare)12, Foeni 
(Cimitirul Ortodox)13, Hodoni (Pocioroane)14, Parţa (Tell l, Tel/ Il şi aşezarea nr.5)15,  

1 Bognar - Kutzhin 1972, p. 160.; Roman P. 198 1 ,  p .  2 1 .  
2 Tasic 1995, p .  2 1 .  
3 Petrovszky R., 1975, p.366; Gumă M., Petrovszky R., 1979, p.97; Lazarovici 

Gh., 1979, p.  185 .  
4 Petrovszky R. ,  1973, p .  388;  Lazarovici Gh., 197 1 ,  p.30; 1975, p.20; 1979, p. 1 87; 

198 1 , p.37 
5 Oprinescu A., 198 1 ,  p. 45; Lazarovici Gh. ,  1 983, p. 15 .  
6 Lazarovici Gh. ,  Munteanu 1 . ,  1982, pp. 12 1  - 1 3  7; Oprinescu A.,  2002 
7 Gumă M., Gumă N., 1977, pp. 45 - 67; Gumă M., Petrovszky R., 1979, pp. 97 

- 1 14; Lazarovici Gh. ,  
1979, p.2 1 2. 

8 Lazarovici Gh. ,  1975, p. 20; 1979, p. 1 88. 
9 Lazarovici Gh. ,  1975, p. 20; 1979, p. 190. 
10 Lazarovici Gh. ,  1979, p. 193 .  
1 1  Lazarovici Gh. , 197 1 ,  p .  30; 1975, p .  22; 1979, p. 195 ; 198 1 ,  p. 37. 
1 2  Bognar - Kutzian 1. , 1972, p. 144; Lazarovici Gh., 1979, p. 1 87. 
13 informaţie amabilă arheologul FI. Draşovean. 
14 Draşovean FI., Munteanu M., Ţeicu D., 1996, pp. 7 - 12. 
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Româneşti (Peştera cu Apă)16, Sacoşu Mare ( Valea Codrului)11, Uivar (Gomilă)18 
şi Vişag (Blaj) 19• Pe lângă acestea mai menţionăm şi săpătura de salvare de la Jabăr 

( Cotună)10• 
Prezenţa apei a jucat un rol important în alegerea unui loc de aşezare de 

către comunităţile Tiszapolgar, toate aşezările identificate până în prezent în regiunea 

în discuţie fiind situate în apropierea unor cursuri de apă. Astfel, cele mai multe dintre 

aşezări le Tiszapolgar, în număr de 35, sunt dispuse de-a lungul bazinelor hidrografice 

ale Timişului şi Begăi, pe tot parcursul lor, de la izvoare până la ieşirea din ţară (26 în 

bazinul Timişului şi 9 în cel al Begăi). Pe culoarul Mureş - Aranca sunt cunoscute 1 1  
situri aparţinând aceleiaşi culturi, în bazinul Bârzavei 4 aşezări, în al Caraşului şi în al 

Cemei câte 2 puncte cu descoperiri Tiszapolgar. 

În ceea ce priveşte distribuirea aşezărilor în funcţie de formele de relief, 

poate fi observată o răspândire inegală a acestora în zonele de câmpie, deal şi în 

peşteri (fig. 1). Numărul cel mai mare de aşezări, 40, au fost semnalate în zonele 

joase, de câmpie. Aici, acestea au fost organizate cu predilecţie pe terasele râurilor, 

dar şi pe grinduri sau chiar telluri din zonele inundabile, atât în faza A sau timpurie, cât 
şi în faza B sau evaluată (Comeşti, Parţa, Cenad şi Dudeştii Vechi)21 a acestei culturi 

(după periodizarea folosită de Neţa Iercoşan22 ) • 

Aşezările din zona de deal , mai puţin numeroase decât cele din zona joasă, 

în număr de 1 O, au fost amplasate, atât de-a lungul cursurilor importante de apă, cât şi 

pe afluenţii acestora, ocupând promontorii (Balta Sărată23 ) şi vârfuri de deal. Aceste 

aşezări înregistrează o densitate mai ridicată în faza clasică, faza B a culturii Tiszapolgar, 

nefiind semnalate până în prezent aşezări care să poată fi încadrate în faza A a culturii 

care face subiectul acestei lucrări. 

Locuirile din peşteri. Amintim aici toate cele 4 peşteri în care au fost 

semnalate materiale Tiszapolgar, sub rezerva faptului că doar la Româneşti (Peştera 
cu Apă) se poate vorbi de o locuire propriu - zisă, materialul de aici fiind încadrat în 

faza clasică a acestei culturi24 • Descoperirile de la Herculane (Peştera Hoţilor) 

15 Lazarovici Gh ., Draşovean FI., Maxim Z., 2001 .  
16 Moga M., 1964, p. 295; Mogoşanu F. şi Stratan 1., 1966, p.335; Bognar - Kutzian 

1. , 1972, p. 83; 
Lazarovici Gh.,  1 975, p. 12;  Rogozea P., 1987, p. 355; 1994, p. 1 55; Petrescu 

M. Sorin, 2000, pp 5 1 ,  83. 
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17 Moroz - Pop M., 1979, pp. 541 - 546; Lazarovici Gh., 1979, p. 206. 
18 Draşovean FI., 2002. 
19 informaţii amabile arheologii FI. Medeleţ şi M. Mare. 
20 Lazarovici Gh. ,  1979, p. 193. 
21 Lazarovici Gh.,  1979, p. 1 7 1 .  
22 Iercoşan N. ,  2002, pp. 163 - 172. 
23 Gumă M., Petrovszky R.,  1979, p. 97. 
24 Lazarovici Gh., 1975, pp. 12 - 14. 
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reprezintă doar influenţe Tiszapolgar târzii în mediu Sălcuţa25 , iar cele de la Caraşova 

(Peştera Liliecilor)26 şi Gârlişte (Peştera Galaţ)27 nu au fost semnalate în situaţii 

stratigrafice clare, fiind doar recoltate de pe talvegul peşterilor. 

Se poate remarca (Planşa 2) faptul că toate aşezări le identificate până acum 

ca aparţinând fazei A a culturii Tiszapolgar se află în zonele joase, prezenţa lor nefiind 

semnalată până în momentul de faţă în regiunile colinare. În faza evaluată, se observă, 

paralel cu continuitatea de existenţă în aria de geneză, şi o deplasare a comunităţilor 

Tiszapolgar spre estul şi sud-estul regiunii, de-a lungul principalelor cursuri de apă (pe 

valea Begăi şi culoarul Tirniş - Cema). Această înaintare are probabil raţiuni economice, 

determinate de dorinţa stăpânirii zonelor de cupru28 sau de nevoia descoperirii unor 

noi terenuri pentru păşunat. 
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Fig. 1 Distribuirea aşezări lor Tiszapolgâr în funcţie de relief 
Fig. 1. Distribution ofthe Tiszapolgar settlements according to geography 

O altă analiză posibilă ar fi aceea în funcţie de încadrarea aşezărilor 

Tiszapolgar în diferite grupe ale culturii Tiszapolgar. Astfel, până în prezent, au fost 

atribuite grupului Basattinya doar aşezările de la Româneşti (Peştera cu Apă), 
Bucovăţ (Cremeniş)29 şi Valea Tirnişului (Rovină)30 , iar în grupul Desk aşezările de 

la Nerău şi Dudeştii Vechi (Bucova l/1)31 • 

25 Gumă M., Petrovszky R., 1 979, p. 1 14. 
26 Lazarovici Gh. ,  1983, p. 14. 
27 Petrescu M. Sorin, 2000, p. 5 1 . 
28 Roman P. , 1973, p. 61 .  
29 Lazarovici Gh. ,  1975, pp. 12.  
30 Gumă M., Petrovszky R., 1979, p. 1 13 .  
3 1 Lazarovici Gh. ,  1975, pp. 1 2. 
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O trăsătură importantă a aşezărilor Tiszapolgar este reducerea numărului 

aşezărilor mari organizate pe telluri, în favoarea aşezărilor de mici dimensiuni32 , 

organizate pe terase şi grinduri şi care se răspândesc pe o arie mai largă (Planşa 3). 
Acest aspect poate fi observat şi în Banatul românesc, unde avem doar 15 aşezări 

amplasate pe telluri, în comparaţie cu un număr de 29 de aşezări identificate pe terase 

ori pe grinduri (fig. 2). 
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Fig. 2 Distribuirea a.şezărilor Tiszapolgâr în funcţie de tipul acestora 
Fig. 2. Distribution ofthe 1iswpolgar settlements according to location 

Din punct de vedere geografica-etnografic se pare că aproape toate aşezări le 

Tiszapolgar aparţin tipului de aşezări compacte, cu limite naturale bine precizate, 

situate pe telluri, grinduri, terase ori promontorii şi cu locuinţe aglomerate. Până în 

prezent, informaţiile de care dispunem nu sunt suficiente pentru a identifica şi aşezări 

care să poată fi încadrate în tipul aşezărilor răs.firate. Fără limite clare, cu locuinţe 

împrăştiate sau organizate în grupuri, acest tip de aşezări au fost semnalat, însă, în alte 

regiuni din arealul de răspândire al culturii Tiszapolgar. Avem în vedere aici aşezările 

de la Carei-Cozard , Dumbrava, Vezendiu33, ca să enumerăm doar câteva descoperite 
în ţara noastră. 

Dacă urmărim o clasificare în funcţie de densitatea de locuire în anumite 

zone ale regiunii în discuţie, se poate observa o mai mare densitate de aşezări în 

sectoarele nordic şi nord-vestic ale Banatului românesc, între Mureş şi Timiş. Aceasta 

corespunde atât cu zona de formare a culturii Tiszapolg<if34, cât şi cu zona din care a 
început difuziunea acestei culturi spre est si sud-est. Trebuie subliniat însă că atât 

54 

32  Banffy E., 1994, p. 292. 
33 Iercoşan N., 2002, p. 1 1 1  
34 Tasic N.,  1995, p. 2 1 .  
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observaţiile referitoare la distribuţia aşezărilor cât şi cele referitoare Ia densitatea de 

locuire sunt limitate de nivelul actual de cunoaştere. 
În ceea ce priveşte problema înconjurării aşezărilor Tiszapolgar cu sisteme 

defensive, cercetările din ultima vreme au adus la lumină noi date referitoare la acest 

aspect. Asemenea lucrări au fost semnalate în ultimii ani, în două aşezări din zona de 

câmpie a Banatului, şi anume la Uivar ( Gomilă) şi la Parţa (Tell l). Astfel, în aşezarea 

de la Parţa (Tell l), cele două şanţuri de palisadă care au fost descoperite par a fi fost 

dezafectate în ultima fază de locuire Tiszapolgar, pali sade le funcţionând doar în fazele 

de maximă dezvoltare a culturii35• Şanţul palisadei ce înconjura această aşezare dinspre 

sud a fost acoperit de o groapă ce conţinea materiale Tiszapolgar târzii36• 

La Uivar, aşezarea era apărată de un sistem defensiv format din două şanţuri 

în formă de ic, unul dintre ele fiind datat de trei vase descoperite pe fund, vase care au 

fost puse în legătură cu un posibil ritual de consacrare a şanţului37, situaţie a testată de 

altfel şi la Parţa38• Mai trebuie semnalat totodată şi faptul că la Dudeştii Vechi, purtătorii 

acestei culturi au găsit alveolarea unui şanţ de apărare Starcevo - Criş, alveolare pe 

care însă au acoperit-o39• 

S-a afirmat cu diferite ocazii că eneoliticul este cunoscut ca o perioadă 

lipsită de conflicte între diferitele comunităţi40, printre altele şi datorită faptului că nu 

este a testată existenţa unor straturi de arsură care să dovedească nişte posibile lupte41•  

Totuşi, în afară de Banatul românesc, lucrări de apărare au mai fost identificate si în 

alte situri din arealul culturii Tiszapolgcir42• Această problemă, ca multe altele, rămâne 

să fie lămurită în cursul unor viitoare cercetări. 

Repertoriul aşezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc 

1 .  Aradul Nou - Bufniţ ( cartier oraş Arad, jud. Arad) 

2. Balta Sărată - Câmpul lui Andrei (oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin) 

3. Băile Herculane - Peştera Hoţilor (oraş, jud. Caraş-Severin) 
4. Beba Veche (corn., jud. Timiş) 

5. Berzovia (corn., jud. Caraş-Severin) 

35 Lazarovici, Draşovean, Maxim. 2001, pp. 70 - 7 1 .  
36 Lazarovici. ,  Draşovean. ,  Maxim 2001, pp. 1 84 - 1 85 .  
3 7  Draşovean 2002. 
38 Lazarovici . ,  Draşovean, Maxim 200 1, p. 1 90. 
39 Ciobotaru 2002. 
40 Bognar - Kutzian 1 972, p. 170. 
41 Bognar - Kutzian 1 973, p. 303; Iercoşan N., 2002, p. 1 1 4  
42 Parkinson W.A., Yerkes R.W., Gyucha A.,  2003. 
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6. Bodrogu Nou - La Hodaie (corn. Felnac, jud. Arad) 

7. Bucovăţ - Gnmiul cu cremene/Cremeniş (corn. Remetea Mare, jud. Timiş) 

8.  Buziaş - Dealul Silagiului (oraş. jud. Timiş) 

9.  Caraşova - Peştera Lilieci/ar (corn., jud. Caraş - Severin) 

10. a)Cenad - Bucova IV (corn., jud. Timiş) 

b)Cenad - Bela - Brdo(com. , jud. Timiş) 

11 .  Cbereştur (corn. Beba Veche, jud. Tirniş) 

12. Chişoda (corn. Giroc , jud. Timiş) 

13. a)Comeşti - lugosloveni (corn. Orţişoara, jud. Timiş) 

b)Comeşti - Dealul Cornet (corn. Orţişoara, jud. Timiş) 
14. Cruceni (corn. Foeni, jud. Timiş) 

15. Cuptoare - Sfogea (corn. Comea, jud. Caraş - Severin) 
1 6. Deta (oraş, jud. Timiş) 

17. a)Diniaş (corn. Peciu Nou, jud. Timiş) 

b)Diniaş - Tel/ (corn. Peciu Nou, jud. Timiş) 

18. Dragomireşti (corn. Ştiuca, jud. Timiş) 

19. a)Dudeştii Vechi - Movila Mare (corn. , jud. Timiş) 

b)Dudeştii Vechi - Bucova III (corn., jud. Timiş) 

20. Foeni - Cimitirul Ortodox (corn. , jud. Timiş) 

21.  Gârlişte - Peştera Galaţ (corn. Goruia, jud. Caraş - Severin) 

22. Giulvăz43 
23. Hodoni - Pocioroane (corn. Satchinez, jud. Timiş) 
24. Jabăr - Cotună (corn. Boldur, jud. Timiş) 

25. Jupa - Sud (oraş Caransebeş, jud. Caraş - Severin) 

26. Lugoj (oraş, jud. Timiş) 

27. Măureni (corn., jud. Caraş - Severin) 

28. Moşniţa Veche (corn. Moşniţa Nouă, jud. Timiş) 

29. Nerău (corn. Teremia Mare, jud. Timiş) 

30. a)Parţa - Tell i/Parţa Est (corn. Şag, jud. Timiş) 

b)Parţa - Tel/ 11/Parţa Vest (corn. Şag, jud. Timiş) 

c)Parţa - aşezarea nr. 5 (corn Şag, jud. Timiş) 

d)Parţa (com.Şag, jud. Timiş) 
3 1 .  Periam (corn. , jud. Timiş) 

32. Româneşti - Peştera cu Apă (corn. Curtea, jud. Timiş) 

33. Sacoşu Mare - Valea Cadrului (corn. Darova, jud. Timiş) 
34. Satu Mare (corn. Secusigiu , jud. Arad) 
35. Sânnicolaul Mare (oraş, jud. Timiş) 

43 Informaţie amabilă a d-nei Florentina Marţiş, căreia îi mulţumim pe această cale. 
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36. Silagiu - Pârpora (oraş Buziaş, jud. Timiş) 
37. a)Slatina Timiş - Şăs - Gura llovei (corn., jud. Caraş - Severin) 

b)Siatina Timiş - Dealul lui Romulus (corn., jud. Caraş - Severin) 
38. Şag (corn., jud. Timiş) 
39. Şoşdea - Hodaie (corn. Măureni, jud. Caraş - Severin) 
40. a)Timişoara - Freidorf - Hladik (jud. Timiş) 

b )Timişoara - Mehala 
41 .  Uivar - Gomilă (com. , j ud. Timiş) 
42. Valea Timişului - Ravină (corn. Buchin, jud. Caraş - Severin) 
43. Vinga (corn., jud. Arad) 
44. a)Visag - Blaj (corn. V. V. Delamarina, jud. Timiş) 

b)Visag - Ogăşele (corn. V. V. Delarnarina, jud. Timiş) 
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CONTRJBUTIONS TO THE REPERTORY OF THE 
TISZAPOWAR SETTLEMENTS FROM THE ROMAN/AN 

BANAT 

Summary 

The present pa per intends ta rnake a short analysis of the Tiszapolgâr dis
coveries from the Rornanian part of Banat. The analysis is rnade according to the type 
of archaeological research, the geographical location, the chronological phases, the 
type of settlements and their characteristics. 

Until now we are aware of the existence, in this part of Banat, of 54 ar
chaeological sites with discoveries belonging ta Tiszapolgar culture, from which 50 
probably represent settlements. Only a number of 23 archaeological sites were iden
tified as a consequence of some excavations, soundings or archeological surveys, 
while the rest of them were discovered through surface research. 

The presence of water played a decisive role when Tiszapolgar communi
ties chose a place for settlement, ali the settlements identified until now in the above 
mentioned region being situated near waterways (35 an Tirniş and Bega rivers, 1 1  on 
Mureş and Aranca, 4 on Bârzava, 2 on Caras and 2 on Cema). The greatest number 
of settlements, 40, belonging both to phase A and B ha ve been identified in the lower, 
plain areas while only ten settlements (ali belonging to phase B)  in the hilly area. 

As concems the type of settlements, a number of 29 settlements were orga
nized on river terraces and elevations while only 15 are located an tells. Also, despite 
earlier opinions that Tiszapolgar settlements lack defensive systems, the discoveries 
from Banat (at Uivar and Parţa) brought ta light new evidence which sustain the use 
of such systems. 
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Planaa 1- Harta cu repertoriul descoperirilor llszaplogar din Banatul romanesc 
Plate 1. Map ofthe Iiszapolgar sites in the Romanian Banat 
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MORMINTELE DE INCINERATIE DIN EPOCA FIERULUI 
DE LA IAZ - ,,ŞVŞARA - ROVINĂ" (COM. OBREJA, JUD. 

CARAŞ- SEVERIN) 

Sorin M.Petrescu, Valentin Cedică 

În hotarul satului Iaz şi imediata apropiere a municipiului Caransebeş, de-a 
lungul terasei a ill-a a râului Timiş, se află punctul "Şuşara - Ravină ", cunoscut în 
l iteratura arheologică sub un nume eronat: Iaz - Dâmb1(pl. I ). 

În acest loc, în octombrie 1987, în unna unor lucrări de amenajare a terenului 
pentru lucrările agricole, au fost recuperate mai multe piese din bronz şi fier, majoritatea 
în stare fragmentară, considerându-se că formează inventarul unui turnul retezat de 
lama unui buldozer2• 

Tot în apropiere, cu ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate în 1992 şi 
19943 au mai fost recuperate câteva piese metalice fragmentare, fiind considerate că 
aparţin altui mormânt, cu toate că nu au fost găsite fragmente de oase, iar contextul 
descoperirilor este destul de vag. Toate piesele descoperite - sunt 54 - au fost datate 
în faza de început a Hallstatt-ului mijlociu (Ha B

3
- C1) fiind atribuite etapei timpurii de 

dezvoltare a culturii Basarabi4• 
Începând cu anul 2000, sub coordonarea MJERG Caransebeş au fost iniţiate 

cercetări arheologice sistematice în acest punct5• 
Dintre cei aproximativ 1 1  tumuli aplatizaţi, observaţi pe marginea terasei, a 

fost ales pentru investigare unul aflat între un drum agricol, o aglomerare de tufiş uri şi 

1 Acest toponim de fapt nici nu există în toată zona, în mod artificial a fost utilizat 
în literatură dintr-o necunoaştere a toponimelor. Facem aici şi acum cuvenita rectificare. 

2 O. Popescu, StComC, VII, 1988, p.275 - 276; M. Gumă, Banatica, 10, 1990, p. 
95 - 107. 

3 M. Gumă, O. Popescu, AnB, S.N.,  Arheologie - Istorie, IV, 1 ,  1995, p. 246. 
4 O. Popescu, StComC, VII, 1988, p.275 - 276 ( nu se fac referiri la prezenţa 

unor fragmente de oase); M. Gumă, Banatica, 10, 1990, p. 101 ;  M. Gumă, O. Popescu, 
AnB, S.N., Arheologie - Istorie, IV, 1 ,  1995, p. 246. 

5 La cercetările din 2000-2001 au participat şi studenţii - pe atunci - Ionuţ Băltean, 
Claudia Bădescu, Eghita Negrei şi Dumitrie Negrei, cărora le mulţumim şi cu acest 
pri lej .  Vezi şi S .M. Petrescu, Cronica cercetărilor arheologice din România, 
Campania 2000, CIMEC, mai 2001 ,  p. 103. 
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drumul roman Diema - Tibiscum, turnul numit de noi T j2000 şi ulterior T /2000. 
Iniţial avea un diametru de minim 9 m, păstrându-se în prezent cu un diametru de 8,5 
m şi înălţimea maximă de 0,20 m. Turnului a fost excavat după împărţirea lui în patru 
cadrane (l-IV), având axele pe direcţiile N - S şi E - V, cu lungimea de 8 m fiecare 
(pl.II). 

Stratigrafia tumulului T/2000 este simplă şi foarte edificatoare (pl. ill). 
Stratul vegetal are în medie o grosime de 0,20 m. Sub acesta se află un strat gălbui
lutos de cea. 0,25 m grosime, în care au fost descoperite doar trei fragmente ceramice 
mici. Încă din acest strat, în zona centrală îşi fac apariţia pietre de râu aranjate atent, 
constituind vârful mantalei tumulului. 

Începând de la - 0,40/- 0,45m pământul este de culoare mai închisă, conţinând 
multă cenuşă fină, albicioasă, mici bucăţi de lemn carbonizat şi multe fragmente 
ceramice mici. În partea superioară a acestui strat sunt dispuse pietrele mantalei care 
sunt aranjate foarte atent una lângă alta, chiar pe două rânduri, la marginea turnul ului. 

La adânc imea de 0,40 m, în cadranul II au apărut două aşchii din calcedonie 
(silex), unul cu urme clare de trecere prin foc. 

Acest nivel cu cărbune, cenuşă şi fragmente ceramice, ajunge până la 
adâncimea de 1 ,20 m, de unde începe sterilul lutos, pigmentat cu oxizi manganoşi. 

O situaţie interesantă a fost sesizată în cadranul I unde a fost executată în 
steril o groapă cu margini rotunjite şi al biată, lungă de 1 ,20 m, lată de O, 75 m şi adâncă 
de 0, 10 - 0, 1 5  m şi care a fost umplută cu mult lemn ars, cenuşă şi puţine fragmente 
ceramice. Deasupra gropi i  umplute au fost aşezate trei pietre de râu. După opinia 
noastră, acesta este morrnântul propriu-zis, chiar dacă în el nu au fost depuse fragmente 
de oase sau piese metalice. Un singur fragment de os ars, cu o lungime de 0,8 cm a 
fost descoperit la adâncimea de 0,45 m, în cadranul II. 

Ceramica puternic fragmentată şi în parte trecută prin foc puternic a fost 
răspândită peste tot şi după părerea noastră provine de la 7 -8 vase distincte (pl. V 1 1 -
6; VI/1 -5,7). 

Predomină ceramica prost arsă la care s-au folosit nisip şi pietricele ca 
degresant. Culoarea este brună şi diferite nuanţe de roşu. Dintre forme distingem 
străchini cu buza invazată şi caneluri oblice pe umăr, vasul sac şi vasul urnă omamentat 
cu incizii în formă de "S" culcat. 

În anul 2001 cercetările au vizat zona din stânga drumului agricol şi la 4-5 m 
vest de drumul roman, tot pe terasa a ill-a a Timişului6, unde a fost deschisă o suprafaţă 
de 45 m2 (fig. l ) .  În urma cercetărilor au fost identificate trei morminte de incineraţie7• 

6 În campania 2001 a făcut parte din colectivul de cercetare şi Valentin Cedică de 
la MBT . 

7 S.M. Petrescu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 
2001 , CIMEC, mai 2002, p. 156-157,pl.64. 
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Tj2001(fig. 1 -2) se află dispus la cea. 68 m sud de T/2000 şi este un 
mormânt de incineraţie tumular cu mantaua din piatră de râu realizată doar deasupra 
gropii cu resturile cinerare. Groapa are un diametru maxim de cea. 2,80 m şi atinge 
adâncimea de 0,40 m (pl. IV; fig.5). În groapă şi în umplutură erau împrăştiate multe 
fragmente de oase umane arse. Pe lângă fragmente ceramice puternic fragmentate şi 
cu urme de ardere secundară, în mormânt au fost depuse o aşchie de calcedonie, o 
lamelă din obsidian (pl.VII/1 )  şi o amuletă perforată realizată dintr-un fragment ce
ramic fin şi de culoare roşie (pl.VII/4). 

Printre pietrele din mantaua mormântului a fost aşezată şi o jumătate de 
râşniţă cu perforaţie centrală (fig.3). 

M/2001 (pl.IV;fig.4) este amplasat la o distanţă de cea. 3 m sud de T / 
2001. În vederea înmormântării a fost săpată o groapă de formă aproximativ tronconică, 
având adânc imea de 1 , 10 m, diametru] gurii de 0,90 m şi diametru] fundului de 0,40 m. 
În groapă au fost depuse multe fragmente de oase umane arse şi cenuşă. În mormânt 
a fost descoperită şi o microlită trapezoidală cu mici retuşe fine (pl. VII/2)8• Mormântul 
este de tip plan, de incineraţie. 

Mj2001 (pl.IV) se află dispus la cea. 1 ,20 m sud de M/2001 şi a constat 
doar din practicarea unei gropi cu diametru] de 0,90 m şi adânc imea de doar 0,45 m în 
care au fost depuse resturile arse ale defunctului, împreună cu trei mici fragmente 
ceramice şi o aşchie de calcedonie trecută prin foc (pl . VII/3). 

În toate cele trei morminte au fost descoperite multe fragmente ceramice, 
din păcate toate într-o stare de degradare şi fărâmiţare avansată. Predomină ceramica 
uzuală neomamentată şi de culoare brun roşcată, brun cărămizie, cărămizie şi neagră. 
Un singur fragment ceramic, semifin, de culoare brun cenuşie prezintă caneluri pe 
umăr. Întregul material ceramic - aşa fragmentat şi sărac cum este el - poate fi datat 
în faza de început a Hallstatt-ului mij lociu (Ha B3 - C1) fiind atribuit etapei timpurii de 
dezvoltare a culturii Basarabi . 

Chiar dacă din această necropolă au fost studiate până acum doar patru 
morminte, acestea ridică - la o analiză atentă - câteva probleme importante. Vom 
încerca mai jos să expunem succint unele dintre ele. 

1 .  O problemă importantă o constituie descoperirile de piese metalice din 
anii 1 987, 1992 şi 1994. Chiar autorii lor la vremea descoperirilor au menţionat 
recuperarea pieselor de la suprafaţă, sugerând faptul că este vorba de tumuli raclaţi 
de buldozer. Mai mult chiar, se afirmă că în nici un caz nu au fost recuperate fragmente 
de oase umane arse, insistându-se pe ipoteza existenţei unor morminte de incineraţie 

8 Dacă piesa nu ar fi fost descoperită într-un context arheologic clar, microlita ar 
fi putut sugera perfect cea mai bună tradiţie culturală mezolitică. 

65 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Sorin M. Petrescu, Valentin Cedică 

tumulare din care a putut fi recuperat inventarul metalic9• Analizând realitatea din 

teren chiar dacă au fost cercetate doar patru morminte clare, părerea noastră este că 

respectivele piese metalice recuperate aparţin doar unei/unor depuneri rituale de 

consacrare şi purificare10în cadrul necropolei, printre morminte, rostul lor ţinând probabil 

şi de unele practici (poate chtoniene) pe care acum doar le bănuim. 

2. În cazul cercetărilor noastre s-a putut constata că în cadrul necropolei, s

a dovedit din partea utilizatorilor o surprinzătoare inconsecvenţă în ce priveşte ritualul 

de înmonnântare. Astfel, dacă ritul incineraţiei este respectat în toate cazurile, T / 
2000 este un mormânt de incineraţie tumular cu manta din piatră, T j2001 este 

monnânt tumular de incineraţie cu mantaua din piatră realizată doar la vârf, M/2001 
este monnânt plan de incineraţie cu resturile cinerate depuse într-o groapă mai adâncă 

iar Mj2001 este tot mormânt plan de incinerare cu resturile arse ale defunctului 

depuse într-o albiere modestă. 

3 .  Este interesant că după recuperarea din zonă a multor piese şi fragmente 

metalice, cercetarea sistematică a celor patru morminte a dus la descoperirea unor 

inventare de mormânt extrem de modeste: pe lângă mici fragmente ceramice, câte o 

aşchie de calcedonie, doar în T j2001 fiind descoperite şi o lamelă din obsidian şi o 

amuletă din ceramică. Este un argument în plus să considerăm piesele metalice 

descoperite între anii 1 987 - 1994 ca aparţinând de o depunere rituală. 

4. Prezenţa în partea superioară a mantalei tumulului T j2001 a unei jumătăţi 

dintr-o râşniţă perforată din piatră are o explicaţie rituală, legată tot de un ritual de 

purificare. Este exclusă aducerea pietrei din aşezare doar pentru a fi utilizată la manta, 

atâta vreme cât exista suficientă piatră de râu în albia Timişului ce îşi avea cursul în 

imediata apropiere a terasei. 

5. Mormintele cercetate de către noi, dar şi cei 7 tumuli încă vizibili pe teren, 

se află de-a lungul buzei terasei a III-a a râului iar drumul roman trece doar la 5-6 m 

est de ele, fapt ce ar putea fi explicat şi prin faptul că în epoca romană necropola fie 

mai era utilizată, fie mai însemna ceva în tradiţia locuitorilor din zonă pentru ca drumul 

nou construit să fi urmat traseul în aşa fel încât să nu afecteze liniştea necropolei. 

Viitoarele cercetări credem că vor aduce mai multe răspunsuri în ce priveşte ritualul şi 

durata în timp a necropolei. 

9 O. Popescu, StComC, VII, 1988, p.275;  M. Gumă, Banatica, 10, 1990, p. 96; 
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, BiblThr, IV, 
Bucureşti, 1 993, p. 2 13,221 ,223; M. Gumă, O. Popescu, Analele Banatului, S.N., 
Arheologie - Istorie, IV, 1, 1 995, p. 246 . 

10 M. Gumă, Civilizaţia primei epoci afierului în sud-vestul României, BiblThr, 
IV, Bucureşti, 1993, p.272. 
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Fig. 1 - Suprafaţa din 2001 cu mantaua din pietre de la T/2001 ,  vedere spre N. 
Fig. 1. 2001 surface with the stone layer ofT j2001, seenfrom North. 

Fig. 2 - T,/2001 ,  mantaua din pietre. 
Fig. 2. T j2001, the stone covering layer. 

67 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Sorin M. Petrescu, Valentin Cedică 

68 

Fig. 3 - T/2001,  fragment de râşniţă perforată, din manta. 
Fig. 3. T j200l,Jragment ofperforated grinding stone, located in the stone covering layer. 

Fig. 4 - M J200 1 .  
Fig. 4. M/2001. 
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Fig. 5 - Groapa monnântului din T/2001 .  
Fig. 5. The grave pit ofT j2001. 

Summary 

In this study we presented the resuits of the researches at Iaz-"Şuşara
Rovină", where was tind four graves: T/2000, an tumular cremate grave with a 
stone's mantie, T/2001 ,  an tumuiar cremate grave with a little stone's mantie oniy 
over the grave tomb, MJ2001 and M/2001 ,  two piane cremate graves. The inventory 
is poverty stricken: many small parts of ceramics, a few flint's pieces and one cerarnic 
amouiet. 
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Planşa 1 - Iaz - "Şuşara-Rovină", zona cu amplasarea necropolei. 
Plate 1 - /az - "Şuşara-Rovină ", local ion ofthe cemetery. 
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V 

s 

Planşa II - T/2000, plan. 
Plate Il - T (2000, plan. 
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Planşa li - T/2000 , profilul stratigrafic.  
Plate III - T (2000, stratigraphy profite. 
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Planşa IV - Secţiune prin suprafaţa din 200 1 .  1 
Plllte IV- Cross-section ofthe 2001 surface. 
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Planşa V - TJ2000, ceramică ( 1 -6), aşchie din calcedonie (7). 
Plate V - T (2000, ceramics ( 1-6 ), calcedony flake. 
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1 

Planşa VI - TJ2000, ceramică ( 1 -5,7); T,f200 1 ,  calcedonie (6). 
Plale VI - T (2000, ceramics {1 -5, 7); T f2001, calcedony (6). 
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4 

4 

Planşa VII - T,f2001 ,  lamelă obsidian ( 1 ), amuletă (4); M,f2001 ,  vârf trapezoidal (2); M/200 1 ,  
aşchie calcedonie ( 3  ) .  

Plate VII - T j2001, obsidian blade ( 1 ), amulet (4); M (2001, trapezoidal point; Mj2001, ca/cedony 
flake (3). 
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CONTRIBUŢII LA PROBLEMA APROVIZIONĂRII CU APĂ 
A ORAŞULUI ANTIC TffiiSCUM 

Călin Timoc 

Apariţia aşezării civile de pe lângă castrul tibiscens s-a dezvoltat la confluenţa 
Bistrei cu râul Timiş. Cele două ape curgătoare au constituit şi cele mai importante 
surse de apă pentru vechii locuitori din zonă1 • 

Din albia lor s-a extras în antichitate piatra de râu necesară construcţiilor 
civile şi militare de la Tibiscum. 

Râul Tibiscus avea până nu demult (sec. XIX) porţiuni cu maluri rnlăştinoase, 
fapt ce i-a obligat pe romani să caute pentru consum surse de apă potabilă, l impede, 
mari şi facile. Izvoarele mici care abundă zona satului Zăgujeni astăzi ne obligă să 
credem că anticii le-au cunoscut şi exploatat şi ei. În sprij inul celor afirmate "vorbesc" 
descoperirile de conducte din lut ars, care apar câteodată în săpăturile arheologice din 
vicus, îndeosebi în zona băilor. 

Până în prezent urme ale unor fântâni antice nu au fost descoperite nici în 
aşezarea civilă nici în castru, cercetările arheologice reuşind momentan, doar să pună 
în evidenţă, pe anumite sectoare, sistemul de canalizare (cloaca), partea cea mai 
spectaculoasă a acestuia fiind în zona porţii pretoriene a castrului mare (IV)2. 

Ridicarea la rang de municipium a aşezării romane de pe malul Timişului, 
foarte probabi l  titlu acordat în epoca împăratului Septimius Severus, ca de altfel şi 
introducerea unui program de sistematizare şi reparaţii la unele edificii "ruinate de 
timp", a afectat cu siguranţă şi sistemul iniţial de aprovizionare cu apă de la Tibiscum. 

Două piese din patrimoniul Muzeului Rezervaţiei Arheologice de la Tibiscum 
- Jupa vin să completeze această imagine: 

1. Monument sculptural, din gresie calcaroasă, reprezentând o nimfă. 
Blocul de piatră, impresionant ca mărime ( 1 ,  10 x 0,60 x 0,30 m), păstrat în condiţii nu 
tocmai bune care nu ne permit să observăm toate detali ile realizării artistice. Maniera 
în care a fost sculptat blocul de piatră se apropie de cea a reliefului, dar mărimea 
considerabilă  a piesei ne face să ne gândim că ea a făcut parte dintr-un monument 
arhitectonic, bogat decorat, din care probabil nimfa era reprezentarea centrală. 

Iconografie avem de a face cu o nympha - semiîmbrăcată într-un chiton -

1 Benea, Bona 1 994, 7. 
2 Benea 2003, 125 .  
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cu pieptul dezvelit, ce stă întinsă, picior peste picior şi se sprij ină pe cotul drept, într-o 
poziţie relaxată. Nu se disting prea bine datorită uzurii pietrei celelalte elemente ale 
compoziţiei şi lipsesc reprezentării feminine capul, iar braţele nimfei ne sunt păstrate 
doar parţial. În fundal, în zona de deasupra picioarelor se distinge ceva, ce pare a fi o 
ghirlandă, al cărei capăt superior probabil, este susţinut cu graţie de mâna stângă a 
divinităţii. 

Observăm maniera elenistică în care artistul a sculptat blocul, piesa fiind 
după părerea noastră un produs de factură locală. 

Nympha a decorat o fântână monumentală, după cum ne indică două analogii 
din Asia Mică de la Pergam şi Efes şi poate fi datată în intervalul temporar Hadrian -
Septimius Severus3• 

Nymphaeum, cum mai sunt denumi te aceste construcţ i i  cu rol în 
aprovizionarea cu apă, au parţial şi un caracter sacru, în sensul că erau dedicate, 
închinate nimfelor protectoare, caracterul profan derivând din utilitatea acestor 
monumente (apă de bău, loc de odihnă etc.)4• 

Cea mai importantă descoperire a unor astfel de nymphaea s-a făcut la 
VIpia Traiana Sarmizegetusa, chiar la intrarea în forum. Poarta este flancată de două 
astfel de fântâni, cu fronton şi portic, dispuse simetric. Nu este exclus ca şi forul 
municipiului tibiscens să se fi bucurat de o astfel de omamentare, influenţa artistică a 
capitalei provinciei Dacia putând fi încă odată recunoscută. 

Din păcate locul precis de descoperire a piesei nu ne este cunoscut şi nici 
când şi cum a ajuns în colecţia Muzeului Rezervaţiei Arheologice Tibiscum - Jupa, dar 
tocmai datorită mărimii şi implicit a greutăţii deosebite a monumentului nu credem că 
a fost adus de la o distanţă prea mare. Nu are număr de inventar. 

II. Bloc de piatră cu un ,Jocus" sculptat în centru. Realizat din gresie 
calcaroasă, blocul de dimensiuni medii (cea. 0,60 x 0,55 x 0,25 m) prezintă pe una din 
feţele mari o cavitate tronconică, adâncă de 0,05 m şi cu un diametru de 0,22 m, care 
comunică printr-un canal lat de 0,08 m cu una din laturile scurte ale monumentului. 

Probabil piesa făcea parte dintr-un sistem de blocuri de piatră care pavau 
străzile anticului Tibiscunz, care colecta apa de ploaie ce se scurgea de pe case sau 
surplusul de apă ce curgea din fântânile publice. 

Nu ştim exact locul de descoperire a blocului de piatră şi nici cine 1-a dezvelit. 
De altfel, la fel ca şi alte blocuri de piatră care "omamentează" lapidarul muzeului 
local de la Jupa, nu are un număr de inventar şi provine din săpături mai vechi întreprinse 
de Marius Moga. 

7R 

3 Diaconescu, Bota 2004, 478-479. 
4 Băeştean 2003, 10. 
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Chiar dacă informaţia arheologică nu ne ajută prea mult deocamdată, pentru 
a putea trage şi nişte concluzii, domeniul aprovizionării cu apă a anticului Tibiscum, 
rămâne de cercetat, iar prin această lucrare nu am încercat decât să semnalăm unele 
piese sculpturale ce merită mai multă atenţie ! 

Bibliografie 
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loannis Pisonis, Cluj ,  2003, p. 470-501 .  

Fig. 1 - Nympha sculptată d e  l a  Tibiscum (foto Dorel Micle). 

Abb. 1 · Nymplza im Stein gepjlegt van Tibiscum (Fato Dare/ Mic/e). 
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Fig. 2 a, b - Nympheum-ul de la Pergam (după Al. Diaconescu). 
Abb. 2 a, b - Nympheum von Pergam (după Al. Diaconescu). 
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Fig. 3 - Bloc de piatră prelucrat pentru a capta apa (fato Darei Micle). 
Abb. 3 - Steinblok verfertigtfur das Wasserverkaptung (Foto Darei Micle). 

BEITRAGE ZU DEN PROBLEM DER WASSERVERSORGUNG 
IM ANTIKEN STADT TIBISCUM 

Zusammenfassung 

Wegen der Urbanisierung der Zivilsiedlung von Tibiscum zur Zeit des Kai
sers Septimius Severus ,  a ls sie das Municipium Rang ereichte, wuchs das 
Wasserverbrauch der Bevolkerung. 

Zwei Fundstiicke aus Kalkstein bewahrenin den lokalen Museum, lassen 
uns zu verstăhen, dass die Wasserversorgung von den Ordo Decurionum Tibiscensium 
im acht genommen wurde. 

Es wurde Systeme gebaut die das Regenwasser verkapten, aber auch 
monumentale Brunnen - Nymphea - erichtet. 
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CARANSEBEŞUL DUPĂ CARANSEBEŞ - NOTE CU PRIVIRE 
LA DESTINUL NOBILIMII ŞI ORĂŞENIMII DIN BANATUL 
CARANSEBEŞULUI ŞI LUGOJULUI DUPĂ ANEXAREADE 

CĂTRE POARTĂ (1658) 
Costin Feneşan 

Dacă geneza şi rosturile, vreme de mai bine de un secol, ale Banatului 
Caransebeşului şi Lugojului în structura principatului autonom al Transilvaniei ( 1 541 -
1658) încep să  fie  cunoscute tot mai desluşit datorită cercetărilor din ultima vreme, în 
schimb istoria acestui teritoriu în timpul ocupaţiei otomane ( 1658- 17 16  ), destinul 
populaţiei de aici , în mod deosebit cel al micii nobilimi de origine precumpănitor 
românească, precum şi regimul sui generis de condominiu osmano-transilvănean, au 
rămas în bună parte necunoscute. Ce-i drept, încă nu au fost efectuate cercetări 
sistematice şi aprofundate în arhivele otomane şi deopotrivă în cele de la Budapesta şi 
Viena, dar în aceeaşi măsură şi în cele de la Cluj-Napoca şi Alba Iulia. Acestea, avem 
convingerea, vor lămuri nuanţat şi vor întregi substanţial imaginea realităţilor dintr-un 
teritoriu aflat vreme de o jumătate de secol în zona de ciocnire dintre două mari puteri, 
în aria de confluenţă şi deopotrivă de confruntare între două civilizaţii şi mentalităţi. În 
acelaşi timp, distrugerea arhivei vechi a Caransebeşului, ca urmare a ocupaţiei din 
16581 ,  i-a privat pe istorici de o mulţime de izvoare de mare preţ - o seamă dintre 

1 Ocuparea Caransebeşului de către trupele otomane (septembrie 1658) a dus la 
distrugerea vechii arhive a oraşului, în care se păstrau privilegii le acestuia, registrele 
de şedinţă ale Sfatului orăşenesc, registrele scaunului de judecată, tabelele de impunere 
fiscală, precum şi o corespondenţă, desigur bogată, cu diferiţi parteneri interni şi externi 
(de ex. Cu beilerbeii de Timişoara, cu domnii Tării Româneşti şi cu principii Transilvaniei, 
cu sfaturile oraşelor ardelene, etc.). Pentru noii stăpânitori toate aceste documente n
au avut nici o valoare practică, otomanii nerecunoscând valabilitatea vreunui act de 
drept anterior, provenit pe deasupra şi din cancelarii creştine. De aceea nici n-au fost 
interesaţi de soarta arhivei vechi a Caransebeşului, aceasta fiind lăsată de izbelişte. În 
vâltoarea instalării noilor autorităţi, unii nobili locali au reuşit să salveze unul sau altul 
dintre documentele privilegiate sau patrimoniale ale oraşului ,  poate cu gândul 
nemărturisit, că acestea şi-ar putea redobândi vreodată valoarea juridică de odinioară. 
Însemnările acestor salvatori pe actele sustrase unei distrugeri sigure ne sugerează, în 
tot tragismul ei , soarta arhivei vechi a Caransebeşului. Reproducem (doar în traducere 
românească) câteva din aceste mărturii sugestive. Astfel, pe verso-ul documentului 
redactat la Caransebeş, la 27 mai 1577 (convenţia încheiată de oraşul Caransebeş cu 
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acestea având o semnificaţie care trece dincolo de cea strict locală - din Evul Mediu 
şi până la începutul ocupaţiei otomane. Distrugerea acestei arhive, coroborată cu pieirea 

consilierii princiari Francisc Kendy şi Martin Berzeviczy), prin care erau reglementate 
unele obligaţii şi drepturi ale urbei în raporturile ei cu puterea princiară, cel căruia i se 
datora sal varea actului de la distrugere - cu mare probabilitate un membru al familiei 
Măcicaş (Macskasi) de Tincova - a ţinut să noteze: "În anul 1 659 (sic ! )  oraşul aici 
scris a căzut în mâna păgânilor, iar stările de jos şi de sus ale acestui oraş s-au împrăştiat 
prin ţări şi locuri străine şi nu li s-a dat vreodată un loc sigur pentru a vieţui, 15 mai 
1 677". (cf. Costin Feneşan, Despre privilegiile Caransebeşului şi Căvăranului în 
a doua jumătate a secolului al X VI-lea, în Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie Cluj-Napoca, voi. XX ( 1977), p.309.  Cu mult mai explicite sunt însemnările 
pe care le-a făcut pe documentele salvate de el nobilul caransebeşean Petru Călinoiu. 
Pe verso-ul documentului dat la Sighişoara, la 5 februarie 1 532 (prin care regele Ioan 
Zapolya dispunea ca cetăţenii Caransebeşului să nu poată fi urmăriţi pentru o infracţiune 
comisă în altă parte a ţării decât în faţaj udelui şijuraţilor proprii), Petru Călinoiu a ţinut 
să noteze : "Când puternicul neam al musulrnanilor a ocupat oraşul Caransebeş, această 
scrisoare privilegiată a fost smulsă în piaţa oraşului de sub picioarele turcilor de către 
Petru Călinoiu din Caransebeş, care s-a şi îngrij it de aceasta în cursul vremii. Când, 
prin generoasa hotărâre a lui Dumnezeu, Caransebeşul a fost redat fiilor săi de către 
vitezele armate ale Înălţatului Împărat Roman, Gavrilă Varga din Caransebeş mi-a 
cerut să dau de la mână această scrisoare privilegiată. Dată la Valea Izvoarelor (lângă 
Luduş, j ud. Mureş - C.F.), în a 1 9-a zi a lui septembrie, în anul Domnului 1 688. Petru 
Călinoiu d i n  Caransebeş m. mp. "  (cf. Costin Feneşan , Despre privilegiile 
Caransebeşului până la mijlocul secolului al XVI-lea, în Banatica, voi.II, Reşiţa, 
1 973, p. 1 63). Acelaşi Petru Călinoiu nota următoarele pe verso-ul unui document 
privilegia) dat la Buda, la 17 ianuarie 1497, de către regele Vladislav al II-lea al Ungariei, 
prin care erau reconfirmate l ibertăţile mai vechi al� cetăţenilor din Caransebeş în 
legătură cu scuti rea de la plata oricărei taxe sau vămi : "In aceeaşi zi şi an ( 19 septembrie 
1 688 - C.F.) această scrisoare privilegiată a oraşului Caransebeş, care a fost păstrată 
până acum de amintitul Petru Călinoiu din Caransebeş, a fost dată de la mâna acestuia 
domnilor din Caransebeş tot prin Gavri lă  Varga din Caransebeş. Dată la Valea 
Izvoarelor, în a 1 9-a zi a lui septembrie 1 688.  Petru Călinoiu din Caransebeş m.p." 
(cf.Costin Feneşan, Despre privilegiile Caransebeşului . . .  , p. 162). În fine, dintr-o 
însemnare făcută pe un alt document pri vilegial acordat caransebeşenilor (Turda, 1572 
noiembrie 5) de către principele ardelean Ştefan Bâthory cu privire la reambularea 
hotarelor teritoriului orăşenesc, aflăm un alt episod legat de soarta vechii arhive: 
"Aceste scrisori (este vorba de încă 10 documente din anii 1572- 1 573 referitoare la 
oraşul Caransebeş - C.F.) au fost capturate în anul 1 705 de soldaţii imperiali (cu 
siguranţă de la posesorul lor originar pe semne din Caransebeş şi aflat în tabăra curuţilor 
lui Francisc Râk6czy al II-lea - C.F.), iar în luna februarie a anului 1 705 au fost aduse 
(la Sibiu - C.F.) şi predate (generalului - comandant al Transilvaniei - C.F.)" ,,/)_iese 
Brieffe seynd anno 1 705 von kayserlichen Soldaten erbeutet und mense Februario 
anni 1 705 eingebracht und ubergeben worden", cf. Archivele naţionale Sibiu, 
U.IV. I 029. 
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- fără îndoială şi mai păgubitoare - a vechii arhive a Timişoarei, au fost şi sunt pierderi 
de neînlocuit. Drept urmare, în rândul unor istorici - e drept al celor care nu cunosc 
arhivele, ba chiar le ocolesc cu "grijă" din cauza inabilităţilor de ordin lingvistic şi 
paleografic - s-a încetăţenit o resemnare comodă în legătură cu posibilitatea de a fi 
descoperite izvoare necunoscute cu privire la istoria Banatului de până la 1 7 16. 

Din păcate, datorită acestei atitudini de beatitudine au fost exprimate, în 
destule cazuri, în mod cât se poate de tranşant, afirmaţii şi concluzii apodictice, străbătute 
adesea de o suficienţă arogantă, însoţitorul dintotdeauna al ignoranţei . De aceea nu 
am încetat să căutăm, prin arhivele din ţară şi de peste hotare, documente neştiute cu 
privire la jumătatea de secol încă cel mai puţin cunoscută din istoria Banatului ( 1658-
1 7 1 6), iar eforturile ne-au fost răsplătite din plin. 

În cele ce urmează, dăm la iveală trei astfel de documente culese în Arhiva 
Naţională Maghiară de la Budapesta, aceasta fiindcă ne prilej uiesc o privire nouă 
asupra unei lumi până acum mai mult intuite - cea a micii nobilimi şi a orăşeni mii din 
părţile Caransebeşului şi Lugoj ului, nevoită ca, la ocuparea ţinutului de către otomani 
( 1658), să apuce toiagul pribegiei, să-şi părăsească vetrele străbune şi pământurile 
stăpânite din neam în neam şi să-şi găsească rosturi în Transilvania vecină, fără a-şi 
uita însă vreodată Jocul de obârşie. Se cuvine amintit faptul, deloc lipsit de importanţă, 
că, încă de pe la mij locul secolului al XV-lea, tot mai multe familii nobiliare şi de 
orăşeni din fostul Banat al Severin ului şi mai apoi Banat al Caransebeşului şi Lugojului, 
pe deplin conştiente de primejdiile care le ameninţau, aproape neîncetat, într-o zonă 
expusă direct atacurilor otomane, au început să-şi cumpere curii nobiliare, părţi de 
moşie sau chiar moşii întregi în Transilvania învecinată, mai cu seamă în comitatele 
Hunedoara şi Alba2. Atunci când Acaţiu Barcsay, banul suprem al Caransebeşului şi 
Lugojului, consilier al principelui Gheorghe Rakoczy al II-lea şi locţiitor al acestuia pe 
timpul absenţei din Transilvania, a fost nevoit să accepte, în septembrie 1658, dictatul 
impus la Ineu de marele vizir Koprulu Mehmed paşa, în virtutea căruia Porţii urma să
i fie cedat şi ţinutul Caransebeşului şi LugojuluP, nobilimea şi orăşenimea locală au 
fost puse în faţa unei decizii capitale: fie să se salveze în Transilvania vecină, la 
proprietăţile deţinute acolo, sau să apuce pur şi simplu toiagul pribegiei spre necunoscut, 
fie să rămână pe loc pierzând avantajele statutului social într-o lume nouă, cu rânduieli 
complet deosebite de cele de până atunci. Din ceea ce ne este cunoscut până acum, 
se pare că mai toate familiile nobile din părţile Caransebeşului şi Lugoj ului au preferat 
să se refugieze în Transi lvania, mai ales în comitatul Hunedoara. Aici nobil i i  

2 Pesty Frigyes, A szorenyi bansag es Szoreny varmegye tortenete, voi.I,  
Budapeste, 1 877, p.453 (se va cita Szoreny). 

3 Cu privire la tratativele duse de Acaţiu Barcsay cu marele vizir şi alţi demnitari 
otomani în septembrie 1658 şi încheiate cu cedarea Banatului Caransebeşului şi 
Lugojului, vezi Szoreny, 1, p.96-97 şi 3 12 şi voi. II, Budapesta, 1 878, p. 170- 1 73. 

87 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Costin Feneşan 

caransebeşeni şi lugojeni, reuni ţi de obicei într-un număr mai mare în anumite localităţi, 
s-au străduit să supravieţuiască atât din punct de vedere economic, cât şi al statutului 
social, sperând, poate, într-o revenire la vechile vetre. Atât cât putem deduce din 
documentele cunoscute până în prezent, nobi lii caransebeşeni refugiaţi la 1 658 în 
comitatul Hunedoara au constituit un fel de comunitate aparte - un Caransebes după 
Caransebes, pentru a-1 parafraza pe Nicolae Iorga cu al său Bizant după Bizant care 
şi-a păstrat. pe de o parte, cutumele din locul de obârşie şi a generat solidarităţi social
economice altfel greu de anticipat, iar, pe de altă parte, a căutat să păstreze legături 
cât mai strânse cu realităţile lumii din care fusese alungată. 

Odată depăşit şocul strămutării din vatra moşilor şi strămoşilor lor, nobilii 
caransebeşeni şi lugojeni au aşteptat, fără îndoială cu mare interes, efectele practice 
ale promisi unii pe care le-o făcuse de acum noul principe transilvănean Acaţiu Barcsay, 
cel căruia oamenii şi locurile îi erau cât se poate de bine cunoscute, deoarece, începând 
cu anul 1644, fusese banul suprem al ţinutului .  

Încă la 12 septembrie 1658, pe când negocia cu marele vizir Koprulu Mehmed 
paşa, în tabăra de la Ineu, destinele principatului autonom, Acaţiu Barcsay a fost 
nevoit să accepte drept condiţie sine qua non cedarea Banatului Caransebeşului şi 
Lugoj ului către Poartă. Tot în acea zi, el s-a adresat caransebeşenilor şi lugojenilor, 
explicându-le împrejurările care îl sili seră să-i sacrifice. În acelaşi timp, noul principe i
a conjurat să nu opună vreo rezistenţă, asigurându-i în schimb că "dacă nu vă vom 
putea da moşii chiar la fel (în locurile în care vă veţi strămuta - C.F.), negreşit vor fi 
unele asemănătoare"4• 

În condiţiile războiului civil izbucnit în Transilvania şi al intervenţiei trupelor 
turco-tătare, rezolvarea practică a situaţiei nobilimii şi orăşenimii refugiate din Banatul 
Caransebeşului şi Lugojului s-a amânat, spre nemulţumirea firească a tuturor. Abia cu 
ocazia dietei ţinute la Sebeş în perioada 24 mai - 25 iunie 1 6595, stările Transilvaniei 
au încercat să găsească o soluţie pentru cei strămutaţi de la vetrele lor. Cu acest prilej 
avea să răbufnească încă public, la cel mai înalt nivel, starea de tensiune care se 
acumulase şi accentuase necontenit după evenimentele din septembrie 1 658: pe de o 
parte, acuzele de trădare formulate în mod violent de caransebeşeni şi lugojeni împotriva 
fostului lor ban suprem devenit principe -în opinia lor plătindu-şi scaunul cu nenorocirea 
lor - iar pe de altă parte încercările lui Acaţiu B arcsay de a se disculpa şi de a-şi 
învinovăţi în acelaşi timp foştii supuşi de o atitudine şovăitoare şi de nesocotirea ordinelor 
sale, cauzele care i-ar fi adus în situaţia tragică în care se aflau. Credem că reproducerea 
integrală a textului articolului X al hotărâri lor dietale de la Sebeş ignorat, din păcate, 
complet de istorici până în prezent, va fi pe deplin lămuritoare pentru situaţia pe care 

4 Pesty Frigyes, Krass6 vannegye tortenete, vol. IV, Budapesta, 1 883, doc.573, 
p.353: . . .  joszâga helyet ha szinten nem egyenlot is, de hasonl6t adni el nem mulattyuk". 

5 Szorenyl. 1, p. 1 0 1  se referă în mod eronat la o dietă care s-ar fi ţinut la Turda. 
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cronicarii transil văneni ai vremii (Ioan Szalardi, Ioan Bethlen. Georg Kraus) şi cei de 
mai apoi (Farkas Bethlen) nu au socotit cu cale să o înfăţişeze. Iată acum realitatea 
prezentată din punct de vedere oficial : "Veniţi de la Caransebeş, cei din starea 
nemeşească şi orăşenească ni s-au adresat în genere cu rugămintea ca, deoarece 
fuseseră nevoiţi să-şi părăsească atât casele cât şi moşiile, o roagă fierbinte pe Măria 
Ta personal, să binevoieşti a le desemna un loc de şedere oarecare. În acelaşi timp, ei 
au înfăţişat o scrisoare întocmită la timpul său în tabăra marelui vizir şi iscălită de 
Măria Ta împreună cu cei care ţi-au fost alături fiind trimişi de ţară, scrisoare din care 
rezultă că Măria Ta i-aţi fi îndemnat să predea< turci lor> acele locuri< Caransebeşul şi 
Lugojul>,  dându-le asigurări că vor fi despăgubi ţi pentru bunurile pierdute. Citind şi noi 
acea scrisoare, am înţeles ceea ce au scris Măria Ta şi stările de căpetenie ale ţării 
alături de Măria Ta, anume pe când se aflau în puterea şi sub constrângerea altcuiva 
(a turcilor de la Ineu - C.F.) .  

Am constatat, de asemenea, că în acea scrisoare este cuprinsă şi  o astfel de 
prevedere, anume ca, până ce Măria Ta şi cei aflaţi cu Măria Ta aveaţi să veniţi acolo, 
ei să se strămute şi, în acest fel ,  să se desfăşoare apoi predarea locului <a banatului 
Lugojului şi Caransebeşului> .  Văzând toate acestea, i-am îndrumat cu rugămintea lor 
la persoana milostivă a Măriei Tale. Având în vedere acestea şi pentru a te dezvinovăţi, 
Măria Ta însăţi ai procedat după cum urmează: l-ai adus pe Petru Tumea, om nobil 
chiar din rândurile lor şi servitor al Măriei Tale, împreună cu un alt nobil,  Stefan Dobolyi 
(pe care Măria Ta îl trimiseseşi la ei cu acea scrisoare a Măriei Tale), ai pus să fie 
chemaţi şi să depună straşnic j urământ, ca să declare ceea ce le-ai transmis Măria Ta 
caransebeşenilor prin intermediul lor. Aceştia doi, după ce au depus jurământ solemn, 
au relatat că Măria Ta le-ai trimis vorbă lugojenilor şi caransebeşenilor că, dacă ar 
avea vreun mij loc, să-şi apere locurile chiar împotriva unei puteri atât de mari, să nu le 
predea, ci să le păstreze. Faptul că ei au vrut să dea curs acestor vorbe transmise de 
Măria Ta reiese din aceea, că s-au j urat deîndată cu toţii că nu vor preda vreodată 
Caransebeşul fără vărsare de sânge, ci mai degrabă se vor lăsa omorâţi ca cei din 
Sziget (referire la rezistenţa eroică a gamizoanei cetăţii Sziget în timpul asediului otoman 
din anul l566-C.F.) 

Acelaşi  lucru I-au transmis atunci şi l ugojeni i ,  dându-le de ştire 
<caransebeşenilor> că vor se să pună de acord cu ei, şi că, la rândul lor, îşi vor apăra 
locul. Cu privire la aceste hotărâri a relatat pe credinţa sa concetăţeanul lor Ladislau 
Floca, căpitanul de atunci al Lugojului.  Dar, chiar mai înainte, pe când Măria Ta te 
aflai într-o situaţie deosebită dar aveai încă dregătoria de ban, ei n-au vroit să mai 
asculte de Măria Ta, n-au ţinut seama deloc de numeroasele şi rânduitele scrisori şi 
îndemnuri ale Măriei Tale ci au instigat puternicul neam al turcilor împotriva patriei 
noastre prin luptele duse împotriva lui şi prin atacarea unor castele turceşti precum 
Baeşa. Mai mult încă, în faţa principelui din acea vreme <Gheorghe Rakoczy al II-
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lea>, ei au transformat în acuzaţii îndemnuri le bune date lor de Măria Ta. Când Măria 
Ta le-ai scris scrisoarea mai sus-amintită, ei au luat-o înaintea acesteia, trimiţându-şi 
solul la marele vizir. După ce le-a fost predată scrisoarea Măriei Tale şi au depus cu 
toţii laolaltă jurământ, a sosit trimisul lor, Francisc Josika. Ei nu au luat însă în seamă 
nici îndemnurile Măriei Tale şi nici nu s-au ţinut de j urământul şi înţelegerea făcute 
între ei, ci au lăsat deîndată pustiu locul, părăsindu-1 acolo pe amintitul nostru 
concetăţean Ladislau Floca, căpitanul de atunci al Lugojului.  Aceste lucruri reies cu 
limpezime şi din relatarea acestuia făcută în faţa noastră. Din toate acestea, oricine îşi 
poate da seama, că nu scrisoarea trimisă acolo de Măria Ta, ci faptele necuviincioase 
pe care le-au comis au fost cauza care i-a silit să-şi părăsească vechile cămine. Dar, 
după asta, având nevoie de noi, aşa cum s-a arătat mai sus, n-au încetat nici atunci să
şi arate firea lor dintotdeauna, deoarece când stările ţării au hotărât să fie depus 
jurământul de credinţă faţă de Măria Ta şi li  s-a cerut asta de către dregătorii comitatului, 
nici măcar a zecea parte n-a depus j urământul de credinţă faţă de Măria Ta şi faţă de 
ţară atâta vreme cât s-au mai hrănit cu o speranţă deşartă. Luând, prin urmare, 
aminte la aceste împrejurări, nici Măria Ta şi nici noi <stările privilegiate ale Transilvaniei> 
nu le suntem datori cu vreo compensaţie. Cu toate acestea, luând aminte nu la ei, ci la 
datoria noastră creştinească, precum şi la faptul că Măria Ta, din îndurare şi milostivire 
faţă de ei, le-ai acordat Turda ca loc în care să se aşeze, aprobăm şi noi împreună cu 
ţara această milostivire a Măriei Tale şi întărim prevederile privilegiului pe care li  l-ai 
acordat Măria Ta. Totuşi, ei să fie datori să respecte întru totul hotărârile legiuite ale 
comitatului şi să se supună în toate dregătorilor comitatului împreună cu ceilalţi nobi li, 
fără să se vateme drepturile altora"6• 

6 Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, ed. Szilagyi Sandor, vol.XII, 
Budapesta, 1 8 87, doc. XXVIII/1 ,  p.299-30 1 :  "Karansebesbiil bejott es varosi rendek 
talalanak meg minket kozonsegesen orszagul supplicati6jok alta!, mivel mind hazakat 
es j 6szagokat oda kellett hadniok, instalnank Nagysagod melt6sagos szemelye elott, 
mutatna valahol lak6helyet nekiek, producalvan egzszermind Nagysagod es akkor a 
fovezer taboraban ve le egylitt levo orszag kovetei keze irasa alatt kolt levelet, allatvan 
abbul, Nagysagod mellette levokkel egyGtt intette volna ay helyeknek keyben adasara, 
assecuralvan elveszettjavoknak contentalasa felol. Melyet mi is megolvasttvaan, mit 
irt legzen Nagysagod es ve le egyiitt levo forendek, masnak hatalmaban es kenszeritese 
alatt leven, lattuk, de azonlevelben ilven punctumot is lattunk inseraltatva lenni, hogy a 
Nagysagod es vele levok odaerkezeseig javokat elkoltoztessek es akkor lenne ay 
helynek kezbenadasa. Melyet latvan, supplicati6jokkal egylitt6 Nagysagod melt6sagos 
syernelye elibe felkiildottiik es arra nezve Nagysagod is maga mentegetessere ezeket 
alakiildven, ugymint ugyan magok atyokfiai koziil val6 Tomya Peter ne vii. Nagyasagod 
nemes ember szolgajat, mas Doboly lstvan ne vii nemes emberrel egiitt (kiket ez levellel 
egyiitt kozikbe kiildott voit Nagysagod) s azokat elohivatvan, eros hittel rnegeskiidtettiik, 
mint izent Nagysagod altalok a karansebesieknek, a kik post sollenem juramenti 
depositionem referalak , hogy Nagysagod sz6val megizente a l ugasiaknak es 
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Din această prezentare rezultă cu limpezime faptul că, dacă la început 
caransebeşenii  şi lugojenii fuseseră gata să se opună cu forţa armelor, chiar fiind lipsiţi 
de orice şansă de succes, atitudinea capitulardă a lui Acaţiu Barcsay, supus în tabăra 
de Ia Ineu presiunilor necontenite din partea marelui vizir şi ale altor mari dregători 
otomanF ,  i-a determinat să caute pe cont propriu, la fel ca în 1 5528, o soluţie salvatoare 
prin negocieri directe cu Koprulu Mehmaed paşa. Numai că, de această dată, fiind 
parte a târgului încheiat cu Barcsay, caransebeşenii şi lugojenii nu numai că n-au avut 

karansenesieknek, ha m6djok vagyon olyan nagy er6 ellen helyek megtartasaban, meg 
ne adjak, hanem tartsak meg. Ezen Nagysagod izenetit hogy kovetni akartak, kitetszik 
abbul,  mert mingyarast oszveeskiittenek, soha Karan-Sebest ver nelkiil meg nem adjak, 
hanem mint a szigetiek levagatjak magokat. Melyet ugyanakkor megizentek a 
lugasiaknak is, intveen hogy velek egyet ertsenek es 6k is az helyet megtartsak, hit 
szerent referalvan va16 vegezeseket akkori lugasi kapitany Floka Laszl6 atyankfia, de 
meg annakelotte is, midon Nagysagod in statu privata bangsagnak tisztit viselte k6zt6k, 
ftiggeni Nagysagodtul nem akarvan, Nagysagod sok rendbeli irasit es intesit semminek 
tartvan, az hatalrnas t6r6k nemzetet hazank ellen gerjesztettek ellenek val6 csatazassal 
es t6r6k kastelynak ugyrnint Baxanak felveresevel, sot Nagysagod j6 inteset akkori 
fejedelem elott ellene val6 vadra forditottak. Midon Nagysagod a feljiil  megirt levelet 
irta volna nekiek, azt is k6veteknek a fovezerhez val6 kiildesevel megel6zven,a 
Nagysagod levelenek megadasa es a magok 6szveeskiivese utan megerkezven J6sika 
Ferencz, a magok k6vetje, sem a Nagysagod izenetihez, sem a magok 6szveekiivesehez 
nem tartvan magokat, rningyart pusztan hadtak az helyet, odahagyvan hatra feljebb 
megnevezett Floka Laszl6 nevii atyankfiat, akkori lugasi kapitant, mely is annak 
relati6jabul vilagoson consta! elottiink. Mind ezekb61 akarki altallathatja, nem Nagysagod 
odakiildott levele, hanem a magok illetlen cselekedete es az helynek gyengesegeben 
val6 nem bizasa hagyatta el welek oda lak6helyeket. De annakutana kozinkben feljebb 
szorulvan is,  nem sziintek meg szokott termeszeteket k6vetni, mert rnidon Nagysagos 
hiisegere val6 homagiurnnak letetele fel o! orszag(il concludaltung volna, requiraltatvan 
a varmegye tiszteitiil ,  tized resze sem t6tte le nagysagod es az orszag hiisegere 
homagiurnat,rnindadding, rnig valarni haszontalan remenyseggel taplalhattak magokat. 

Ezehre azert az okokra nezve, sem Nagysagod, sem mi contentatioval nekik 
nem tartoznak, mindazaltal nem 6ket, hanem keresztany k6telessegiinket viselven 
elottiink, Nagysagod hozzajok megmutatott k6ny6riiletessege es kegyelmessege szerint, 
minthogy Tordat nekiek conferalta lak6helyUI, mi is orszagul ebbel i  Nagysagod 
kegyelmesseget approbaljuk es confirrnaljuk a Nagysagod nekiek adott privilegiurnaban 
specificalt punctumok szerent, ugy mindazonaltal, hogy mindenekben a varmegye 
torvenzuyenez tartsak magokat es a varmegye tiszteitiil legyen fiiggesek rnindenekben 
a tobb nemesseggel egylitt, salvis permanentibus aliorumjuribus". 

7 Vezi în acest sens jurnalul unui martor ocular, participant la tratativele de la Ineu, 
judele sibian şi înaintestătătorul saşilor ardeleni, Johannes Lutsch, la Joseph Kemeny, 
Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbiirgens, voi .I. Cluj, 1 839, p.295-303. 

8 Cu privire la aceasta vezi Cos tin Feneşan, Banatul Caransebeşului şi Lugojului 
între Habsburgi şi Poartă în anul 1552, în Studii şi materiale de istorie medie, 
vol.XII ( 1 994), p. l 74- 177. 
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nici o şansă de salvare, ci, mai mult, cei care s-au refugiat au căzut mai apoi în dizgraţia 
dietei ardelene şi a principelui. Doar intervenţia fostului lor ban suprem a determinat 
în cele din urmă dieta să le acorde un loc de refugiu - Turda -, aşa cum li se promisese 
de Barcsay la 1 2  septembrie 1 658. Pentru cei mai mulţi a început o viaţă plină de 
privaţiuni, doar familiile care stăpâneau bunuri imobiliare încă dinainte de 1658 în 
comitatele Hunedoara şi Alba reuşind să-şi păstreze cât de cât statutul anterior. 
Acuzaţiile aduse mai cu seamă lui Barcsay cu privire la încălcarea promisi unii făcute 
în 1658 n-au contenit9, dar nici n-au reuşit să schimbe întrucâtva situaţia acestor 
dezmoşteniţi ai soartei .  Nu e mai puţin adevărat că dieta Transilvaniei a intervenit de 
câteva ori în favoarea caransebeşenilor şi lugojenilor refugiaţi10, dar cu aceasta existenţa 
lor era departe de a fi pusă la adăpost. Doar cei care stăpâneau bunuri imobiliare au 
reuşit să ducă existenţa cât de cât sigură, păstrând în acelaşi timp rânduielile şi legăturile 
cu locurile de baştină, la care nădăjduiau să re vină într-o bună zi. 

În cele ce urmează, prezentăm două documente din această lume a 
Caransebesului după Caransebes, atunci când părăsirea vechii vetre stăruia încă puternic 
în memoria afectivă a celor implicaţi. La 6 septembrie 1 662, în casa din Peştişul Mic 
(sat azi înglobat municipiului Hunedoara) aparţinând caransebeşanului Gheorghe Vajda, 
s-au adunat, alături de proprietar, foştii săi concitadini Iacob Fiat11,  Stefan Kun12, Ioan 

9 În 1 677, de pildă, unul dintre strămutaţii din ţinutul Caransebeşului şi Lugojului 
se mai plângea că "nu l i  s-a dat vreodată un loc sigur pentru a vieţui", cf.Costin 
Feneşan, Despre privilegiile Caransebeşului şi Căvăranului . . .  , p.309. 

10 Prin articolul XXV al dietei de la Sighişoara (5 iulie 1 660), ţinută sub preşedenţia 
principelui Acaţiu B arcsay, s-a hotărât ca "nobilii de la Lugoj şi Caransebeş, care se 
află în această ţară a noastră şi sunt oşteni însuraţi, să dea atâta dare ca şi nobili i  
ecleziastici", adică 1 -taleri sau 5 florini, aşa cum era stabilit prin articolul I (Az lugosi, 
kţrţnsebesi nemesek, azkik ez hazaban vannak es hazos katonak, adjanak annyt mint 
az egyhazi nemesek), cf. Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, ed.Szilagy 
Sandor, vol.XII, Budapesta, 1 887, doc.LV, p.448. În 1 675, dieta ardeleană întrunită la 
Alba Iulia i-a scutit pe nobilii originari din Caransebeş şi Lugoj de plata dării pe timp de 
3 ani, cf. SzorenyJ. I, p. l O l .  

1 1  În 1 655,  Iacob Fiat este amintit c a  jurat a l  comitatului Severin (Szoreny, 1, 
p.328), iar în august 1 688, când nobilii caransebeşeni revin în oraşul lor de baştină în 
furgoanele trupelor habsburgice, printre bunurile imobile inventariate cu această ocazie 
figurează şi casa pustie (deserta) aparţinând aceluiaşi Iacob Fiat (cf. Costin Feneşan, 
Caransebeşul la începutul celei de-a doua stăpâniri habsburgice ( 1688), în Rev1st, 
s.n.,  tom VII, nr. l -2/ 1 996,p. 79). 

1 2  Între 1 65 1 - 1 655,  Ştefan Kun este amintit cajude suprem al oraşului Caransebeş 
(Szoreny, II, p .268).  Credem că este aceeaşi persoană, poate fiul acesteia, cu 
tricesimatorul caransebeşan Ştefan Kun, care este rănit în ciocnirea de la 7 august 
1 697 a garnizoanei din Caransebeş cu un detaşament otoman venit de la Timişoara 
(vezi Costin Feneşan, Stăpâni şi supuşi în comitatul Severinului în timpul celei de
a doua ocupaţii habsburgice ( 1688-1699), în Banatica, vol .XIV, 1 996, p. 1 54). 
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Deak şi Petru Makrai ,  precum şi preotul Danciul din Giosani, spre a fi de mărturie la 
testamentul Varvarei Lăţug, soţia lui Nicolae Gârleşteanu din Bolvaşniţa13. Încă afectată 
profund de faptul că "turcii păgâni ne-au alungat din oraşul nostru şi din bunurile 
noastre de la Caransebeş", testatoarea, "neputincioasă în această ţară străină", dar 
ajutată "la bătrâneţea mea, la slăbiciunea mea în vremuri primejdioase de război", mai 
cu seamă de fiica ei Anuţa şi de soţul acesteia, Mihai Giurma din Caransebeş, precum 
şi cte Tinca, mezina ei necăsătorită, le împarte acestora bunurile imobile care îi 
aparţinuseră de la părinţi în apropiere de Caransebeş. Ginerele Mihai Giurma a fost 
desemnat ca moştenitor al satului Ruieni, tot lui urmând să-i revină, în cazul morţii 
soţiei sale Anuţa, satul Zorlenţ, dar şi moara aflată lângă cetatea Caransebeşului şi 
grădina aflată în faţa acesteia, toate aceste bunuri valorând 1000 florini ungureşti, o 
sumă considerabilă pe atunci. Fiica cea mai mare a testatoarei, care îşi neglijase complet 
mama bolnavă şi în vârstă, a fost exclusă de la moştenire, în vreme ce alte rudenii 
puteau formula pretenţii asupra bunurilor testate doar după plata amintiţilor 1000 flori ni 
către Mihai Giurma. De asemenea, a fost prevăzut şi dreptul fiicei Anuţa ca, pe timpul 
vieţii ,  ea şi urmaşii ei să beneficieze de o cotă-parte din cei 1000 flori ni în cazul vânzării 
bunurilor de la Zorlenţ şi Caransebeş, asta în cazul "dacă Dumnezeu ne va da cumva 
înapoi Caransebeşul şi moşia noastră". 

Câteva zile mai târziu ( 16  septembrie 1662), tot la Peştişul Mic, de astă dată 
însă în casa lui Ioan Deak din Caransebeş, în prezenţa aproape aceloraşi martori ca 
cei prezenţi la întocmirea testamentului Varvarei Lăţug14, s-a încheiat convenţia între 
Mihai Giurma din Caransebeş şi fratele său mai mic, amintitul Ioan Deak (diacul)15 • 
Deplângând amarnic faptul că "din dreapta hotărâre a lui Dumnezeu am fost alungaţi 
de către păgâni din partea noastră, din Caransebeş", cei doi fraţi Giurma16 au convenit 
asupra modului în care să-şi împartă în mod egal părţile de moşie pe care familia lor le 

13 Vezi doc.I. 
14 Locul lui Petru Makrai şi a preotului Danciul din Giosani a fost luat de Gheorghe 

Simon. Şi acest martor venea din vechea lume a Caransebeşului, în perioada 1643-
1654 el fiind menţionat în repetate rânduri ca jude al nobililor din comitatul Severin ( cf. 
Szăreny, I, p.327-328). 

15 Vezi doc.II. 
16 Despre existenţa lui Mihai Giurma din Caransebeş în părţile hunedorene ni s-a 

păstrat un alt document interesant. Astfel, la 5 februarie 1659, la Silvaşul de Jos, 
Giurma a încheiat un contract prin care îi împrumuta 9 flori ni  lui Ion Murg, iobag din 
Si lvaşul de Sus al lui Petru Popa, şi 12 florini lui Constantin Muntean şi fratelui său, 
ambii iobagi din Silvaşul de Jos ai caransebeşanului Gaşpar Pobora. În cazul în care 
banii împrumutaţi nu erau restituiţi la termen, Mihai Giurma era autorizat să ia orice 
bun mobil al datornicilor sau să-i ţină captivi pe aceştia până când îi vor fi plătit dublul 
sumei datorate împreună cu dobânda aferentă, cf. Costin Feneşan, Viaţa cotidiană 
la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea-câteva documente inedite, 
în Banatica, vol .XII/2, 1993, p.83-85. 
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stăpânea în comitatul Hunedoarei: la Găman, Peştişul Mic şi Dumbrăviţa. Chezăşia 
pentru respectarea convenţiei a fost stabilită la 800 florini ungureşti, cel care ar fi 
încălcat înţelegerea pierzând pe lângă suma de bani şi toate drepturile de proprietate. 
În acelaşi timp, cei doi fraţi au convenit să recupereze, ,,cu cheltuială şi osteneală 
comună", părţile de moşie care s-ar mai fi aflat pe mâini străine (vândute sau zălogite) 
şi să le împartă apoi frăţeşte. Cum bunurile imobile cele mai de preţ ale familiei vor fi 
rămas cu siguranţă în ţinutul Caransebeşului părăsit în 1658, actul încheiat între cei doi 
fraţi Giurma este pe deplin explicabil. 

În fine republicăm documentul dat la Caransebeş (subl.n.), la 28 ianuarie 
1 670 (vezi doc.III), de către comitele Severinului Daniel Kun, deoarece priveşte tot 
lumea Caransebeşului de după cedarea din 1658 .  Acest document ne deschide însă 
dincolo de informaţiile legate de satul Zlagna şi stăpânii săi - o perspectivă deosebit 
de incitantă în legătură cu existenţa unui condominiu osmano-transilvănean în ţinutul 
Caransebeşului, realitate care s-a bucurat nu de mult de o investigare complexă şi 
doctă17• O remarcă se mai cuvine făcută în legătură cu acest document: printre cei 
implicaţi în disputa de proprietate este amintit Nicolae Gârleşteanu din Bolvaşniţa, 
soţul Varvarei Lăţug, cea care îşi testa în 1 662 bunurile imobile din părţile 
Caransebeşului. 

Speranţa nutrită de caransebeşeni i  strămutaţi la 1658, de a reveni la vechile 
lor vetre şi de a-şi redobândi bunurile imobile de acolo, s-a împlinit efemer în anii 1688-
1689, cu ocazia celei de-a doua ocupaţii habsburgice. Încercările făcute de reprezentanţii 
caransebeşenilor la Curtea din Viena în anii 1689-1698 de a redobândi proprietatea 
deplină asupra vechilor lor bunuri n-a reuşit decât în parte. Curtea de la Viena nu le-a 
recunoscut decât dreptul de folosinţă asupra moşi ilor şi caselor din ţinutul 
Caransebeşului, cel de proprietate deplină urmând să fie reglementat abia după 
încheierea păcii cu Poarta18• Cum, prin pacea de la Karlowitz ( 1699), întregul Banat a 
rămas pe mai departe sub stăpânirea Semilunii, speranţele caransebeşenilor s-au stins 
din nou. Ele s-au reaprins iarăşi în 17 16, când Imperiul habsburgic a ocupat din nou 
Banatul, de astă dată în întregimea lui. Numai că, noua stăpânire n-a mai recunoscut, 
în pofida presiunilor exercitate asupra ei, nici un drept de proprietate anterior19• Cu 
aceasta flacăra Caransebesului după Caransebes se stinsese pentru totdeauna. 

1 7  Cristina Feneşan, Quelques aspects du condominium osmano-transylvain 
au XVII siccle',În Osmanlî Araştînnalarî (The Joumal of Ottoman Studies), vol.XI, 
Istanbul, 199 1 ,  p. 1 14 şi urm. 

18 Cu privire la aceste demersuri , vezi Costin Feneşan, Comitatul Severinului la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, în Tibiscum, vol .VII, 1988, p. 19 1- 199. 

19 Vezi în acest sens Costin Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul 
imperia/ 1 7 16- 1 778. Timişoara. 1997. p. l 5  şi p.27-28. 
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Document 1 

1662 septembrie 6. Pestisul Mic 
Hunyad varmegyeben Fel Pestesen Vajda Gyorgy hazaban anno 1662 die 6. 

Septembris irt testamentum, mellyett testalt az Urban boldogul kimult Laczug Borbala 
aszszony. 

Mivelhogy varasunkb61, joszagunkb61 Karan-Sebesbol kikergettnek az pogany 
Torokok, megvettettek az Ieanyim s ' vejeim, hanem az kissebbik vom Gyurma Mihaly 
Gerlesti Annok leanyommal tartottanak s' lattanak hozzam oregsegemben , 
erotlensagemben, bujd6sasomban, haboru veszedelmes idoben, sot nem csak maga 
egyedtil, hanem kissebbik hajadon Ieanyommal Gerlesti Kataval egytitt, azert, en ebben 
az idegen orszagban rnagamval is joltehetetlen leven, ma holnap eletem itt nincs mitt 
adnom nekiek, hanem ha Isten Sebest viszsza adgya s' joszagunkat szegeny atyzam 
anyamt61 adatot keves portiom vagyon Sebesben, abbol kotom RIEN nevli falutt az 
vomnek Gyunna Mihalynak, mert j6 volt hozzam 

Bujdosasomban, erotlensegemben, ezt felteven, hogy ha szinte az Ieanyom 
Gerlesti Annok, vom Gyurma Mihaly felesege, megtalalna is halni ees semmi rnaradeka 
nem maradna tole az leanyt61, megis neki kotom ZLORIENCZ1 nevli falut, var 
mellett val6 malommal, malom elătt va16 kertel egytitt, ezer magyaril forintban, senki 
ki ne tudhassa ezer forint nelktil szegeny atyamfiai kăzzi.il es leanyim kăzzi.il .  Ha peniglen 
kitalalnak valtani Gerlesti Annok vagz maradekja,ott vehessen rezst az osztozasban az 
hol akar,mivel eo latot en hozzam,az tăbbi pedig megvetet. 

Mely dolog hive testatioi menven veghe mi elătti.ink,ennek nagyob 
bizonysagara adgyuk kezi.ink irasat pecseti.inkel megerăssitven. 

L.S. Fel Pestesen lak6 Makrai Peter m.ppria. 
L.S. Vajda Gyărgy m.ppria. L.S. Fiat Jakab m.ppria. 
L.S. Fel Pestesi Janos Deak m.ppria. 
L.S. Karansebesi Kun lstvan m.ppria. 
L.S. Simon Gyărgy m.ppria. 
L.S. 

(Eu popa Danciul din Giosanii) 

Arhiva Naţională (Magyar Orszagos Leveltar) Budapesta. R.3 14 Varosi 
iratgi.ijtemeny, 9.csomo: Karansebes, fol.8, original pe hârtie: 7 peceţi inelare în ceară 
roşie; document donat Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta de către Michael 
Ban de Deva în 1 854. 

1. Astfel în text. 
Traducere 
Testament scris în anul 1662, în ziua de 6 septembrie, în casa lui Gheorghe 
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Vajda din Peştişul Mic în comitatul Hunedoara, cu privire la cele testate de cea întru 
Domnul răposată doamnă Varvara Lăţug. 

Deoarece turcii păgâni ne-au alungat din oraşul nostru şi din bunurile noastre 
de la Caransebeş, iar fiica mea şi ginerele meu m-au nesocotit, în schimb ginerele meu 
mai mic Mihai Giurma împreună cu fata mea Anuţa Gârleşteanu m-au ţinut şi au văzut 
de mine la bătrâneţea mea, la slăbiciunea mea şi la pribegia mea în vremuri primejdioase 
de război ba nu numai ei înşişi, ci împreună cu Tinca Gârleşteanu, fiica mea mai mică 
nemăritată, de aceea eu, fiind neputincioasă în această ţară străină şi nea vând aici să 
le dau nimic în viaţa pe care o duc de pe azi pe mâine, dacă Dumnezeu ne va da 
cumva înapoi (Caran)Sebeşul şi moşia noastră, din partea puţină pe care o am la 
(Carans)Sebeş dată de bietul meu tată şi de biata mea mamă, din aceea las ginerelui 
meu satul numit RUIENI, fiindcă a fost bun cu mine în pribegia mea şi în slăbiciunea 
mea. Mai adaug şi asta, că dacă s-ar întâmpla cumva ca fiica mea Anuţa Gârleşteanu, 
soţia ginerelui meu Mihai Giurma, să moară şi să nu rămână după ea vreun urmaş, de 
la această fată, tot lui să îi rămână satul numit ZORLENŢ, împreună cu moara aflată 
lângă cetate (Caransebeş- C.F.) şi împreună cu grădina aflată în faţa morii, în valoare 
de o mie de florini ungureşti, iar nimeni ,  nici dintre bietele mele rudenii şi nici dintre 
fiicele mele să nu poată avea fără (plata a - C.F.) o mie de florini. Dacă însă Anuţa 
Gârleşteanu sau urmaşii ei ar dori să le preschimbe, să ia parte la împărţeală acolo 
unde va vroi, deoarece el a văzut de mine, iar ceilalţi nu m-au băgat în seamă. 

Încheindu-se în faţa noastră acest act de credincioasă testare, spre mai 
mare mărturie a acestuia îl dăm sub semnătura mâinilor noastre şi îl întărim cu peceţile 
noastre. 

L.S. Petru Makrai, locuind la Peştişul Mic m.ppria. 
L.S. Gheorghe Vajda m.ppria. L.S. Iacob Fiat m.ppria 
L.S. Ioan Deak din Peştişul Mic m.ppria. 
L.S. Ştefan Kun din Caransebeş m.ppria 
L.S. 

(Eu popa Danciul din Giosanii) 

Document II 

1662 septembrie 16, Pestisul Mic 
Anno 1662, die 16.Septembris. 
Mikor Isten igaz itiletibi.il az magunk hzankb61 Karenysebesbtil az Poganyok 

al tai kitiztitt volna, jotti.ink Erdelyben es Gurrna 1 Mihai y urma az ticsi vei J an os uramrnal 
ttittenek illyven contractust, F(el) Pestesen urgyan Janos Deak uram hazanaJ2, hogh 
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Gurma1 Mihaly uram jojon Fel Pestesre az eo Kedgjelme Gaman nevfi joszagaban, 
mivel abban az joszagban szinten egy resze adgjon mint Janos Deak uramnak. De 
Janos Deak uram az on kert az batgjat 1  Gurma1 Mihaly uramat, hogh ne 
torvenykezzenek, torvenyel ne persequalja, mar mindenket igazan valasui vadgyon, 
f6ldett, joszagy ket fele oszanak Gurma1 Mihaly urammal mind az Fel Pestesi, mind az 
Dombravicai joszagot, melyre magat nernzetes Gurma1 Mihaly uram, csak tegenekjo 
kotest, j6 vinculomat, hogh az mely resz felbontgya, maga jussat egeszen amitallya 
kepset tăttenek 8 szaz forintokban val6 kotest es ezen mind ketten megnyugodanak, 
ezt is hozza teven, hogh az mely joszag idegen keznel volna, radgjon1 vagy zalogban 
vagy edgjeb forman, azt is edgjenlokeooen egy koltcsaggel, faratcsaggal idegjekezzenek 
kikeresni magok, maradakoknak as az utan atgyafiusagoson felosztani az tobb 
atgyafiakkal. 

Mely dology1 igy menven mi elottlini.ink eogyben1 , adgyuk mi isfide nostra 
mediante ez leveli.inket es pecsetlinkkel meg is er6sitgyi.ik. 

Corecta1 pe nos. 
L.S. Kun Stephan pr. 
L.S. Fiat Jakab pr. 
L.S. Vajda Gyorgy pr. 

L.S. Gerlesti Miklos m.pr. 
L.S. Simon Gyorgy m.p. 

Arhiva Naţională Maghiară (Magyar Orszagos Leveltar), Budapesta, 
R.3 14 Varosi iratgyi.ijtemeny, 9. csom6: Karansebes, fol.9; original pe hârtie; 

5 peceţi inelare în ceară roşie; document donat Muzeului Naţional Maghiar din 
Budapesta de către Michael Ban de Deva în 1 854. 

1. Astfel în text. 
2. Scris ulterior deasupra rând ului. 

Traducere 
În anul 1662, în ziua de 16 septembrie. 
Atunci când, din dreapta hotărâre a lui Dumnezeu, am fost alungaţi de către 

păgâni din patria noastră, din Caransebeş, şi am venit în Ardeal, domnul Mihai Giurma 
împreună cu Ioan Deak, fratele său mai mic, au încheiat o astfel de înţelegere în casa 
din Pestisul Mic al aceluiasi domn Ioan Deaka, anume ca domnul Mihai Giurma să 
vină la Peştişul Mic pe moşia numită Găman a Milostiviei Sale, fiindcă tot din moşia de 
acolo să-i dea o parte aceluiaşi domn Ioan Deak. Dar domnul Ioan Deak şi-a cerut 
partea lui de la fratele său mai mare domnul Mihai Giurma, iar ca să nu se judece şi ca 
să nu-l urmărească în justiţie, amândoi au fost de acord cu o dreaptă împărţeală, 
anume să împartă cu domnul Mihai Giurma pe din două pământul şi moşia, atât cea de 
la Peştişul Mic cât şi moşia Dumbrăviţa, lucru la care nobilul domn Mihai Giurma a 
consimţit, numai să facă bună înţelegere şi bun legământ, anume ca partea care îl va 
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încălca să-şi piardă în întregime drepturile . În acest sens au făcut un legământ pe opt 
sute de florini şi cu asta amândoi s-au arătat mulţumiţi, adăugând şi faptul că, dacă 
vreuna dintre moşii s-ar afla în mâini străine, date sau zălogite sau (înstrăinate - C.F.) 
în alt fel, pe una ca aceasta se vor strădui să o recupereze deopotrivă cu cheltuială şi 
osteneală comună pe seama lor, a urmaşilor lor, iar apoi să le împartă frăţeşte cu 
celelalte rudenii. 

Făcându-se astfel lucrurile în faţa noastră, dăm şi noi această scrisoare a 
noastră pe credinţa noastră şi o întărim cu peceţile noastre. 

Corectată de către noi. 
L.S. Ştefan Kun pr. 
L.S. Iacob Fiat pr. 
L.S. Gheorghe Vajda pr. 

1 .  Scris ulterior deasupra rând ului 

L.S. Nicolae Gârleşteanu m.pr. 
L.S. Gheorghe Simon m.p. 

Document III 

1670 ianuarie 28, Caransebes 
En, Kun Daniel, Karansebesi Zeon!nj varmegienek hites ispannia, adom 

emlekezetre mindeneknek az kiknek il l ik ez en levelemnek rendiben, mostaniaknak 
smind jeovedeoben leveoknek, hogj kertem meg vrunktol Eo Felsegetwl Zlatna Mărton 
es Gaspăr jozăgokat ZLATNA faluban ezen Zeoreonj varmegieben ki vagion, azert 
mivelhogj Fiat Sigmond vram contradicalt statutiom, kert egj giermek kepeben ki Zlatna 
Mărton leaniatol valo es Gerlistej Miklos Bolvasniczaj jobbagiatul valo Purkarestiak 
nemzetsagabwl , rnelj gjemerket ez elmult haboru wdeben elrablottanak voit a T6r6kek 
, melynek alata feleol is  ketseg halala avagj nem zebadulhate name. Azert felelek erre 
es ez levelemet adom rola, engedassekeljen tizta relatoriam az jozagrol: ha az 
megnevezet gjermek megjeo es valami igassagatt alithattia fel, hogj eotet illesse az 
jozăg kit megkertem non longo processu, brevissel igassaagat eleomeneteletel meg 
nem fogom, seot mint contradictor, ugj procedalhasson dolgaban az rabnak 
zabadulăsănak wdejaig valamig tervanj zerint val o ideje es modgia lezen os6bservalvan. 
Kireol adom ez pecsetes levelemett Kaztrucz Miklos vram, subtitutus ban es vallot 
ispan eleot, ez az tarsom Fiat Sigmond vram ispan eleot. Datum in Caransebes, 28. 
Januarii anno Domini 1670. 

L.S. 
Idem qui supra ppa. 
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Arhiva Naţională Maghiară (Magyar Orszagos Leveltar) Budapesta, 
P.990 6rmenyesi Fiat csalad leveltara, 1 .  tetel, 1 .  csom6, fol.sz.87; original 

pe hârtie; pecete în ceară verde, cu hârtie de protecţie tăiată din hârtia documentului. 
editie : Cristina Feneşan, Quelques aspecte du condominum osmano

transylvaina au XVJJ siecle, în Osmanlî Araştînnalarâ (The Journal of Ottoman 
Studies ) , voi. XI, Istanbul, 1 99 1 ,  p. 1 14 şi urm. 

1 .  Astfel în text. 
2. Scris de altă mână. 
3. 

Traducere 
Eu, Daniel Klin din Caransebeş, comite-jurat al comitatului Severinului, dau 

de ştire prin cuprinsul scrisorii mele de faţă tuturor cărora li se cuvine, atât de faţă cât 
şi viitori, că am cerut de la Înălţimea Sa, domnul nostru, moşii le lui Martin şi Gaşpar 
Zlagna aflate în satul ZLAGNA din acest comitat al Severinului, anume fiindcă domnul 
Sigismund Fiat s-a împotrivit punerii mele în stăpânire şi le-a cerut pe seama unui copil 
al fiicei lui Martin Zlagna avut cu un iobag din neamul Purcăreştilor aparţinând lui 
Nicolae Gârleşteanu din Bolvaşniţa, copil pe care turcii I-au luat în robie în timpul 
ultimului război, dar despre care sunt îndoieli că a murit sau a fost eliberat. De aceea, 
acesta este răspunsul meu şi dau scrisoarea de faţă cu privire la aceasta, anume ca 
declaraţia mea cinstită despre moşie să fie primită după cum urmează: dacă acel copil 
amintit se va înfăţişa şi îşi va pretinde drepturile, atunci să i se cu vină lui acea moşie pe 
care am cerut-o, fără să se mai poarte vreun proces îndelungat, cu împlinirea grabnică 
a dreptăţii, căci nu mă voi împotrivi; până când robul va fi însă eliberat, urmează a se 
proceda conform cu sorocul şi modul stabilite prin lege. Despre acestea dau scrisoare 
mea de faţă cu pecete în faţa domnului Nicolae Căstruţ, ban-substituit şi comite 
desemnat pentru persoana mea, precum şi în faţa ortacului meu, comitele Sigismund 
Fiat. Dată la Caransebeş la 28 ianuarie 1670-

L.S. 
Acelasi ca mai sus ppa. 
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DAS KARANSEBESCH NACH KARANSEBESCH 
BEMERKUNGEN 0BER DAS SCHICKSAL VON ADEL UND 

STADTB0RGERTUM NACH DER BESETZUNG DES 
KARANSEBESCH - LUGOSCHER BANATES DURCH DIE 

PFORTE (1658) 
(Zusammenfassung) 

Nachdem der Banus von Karansebesch und Lugosch, Achatius Barcsay, 
auf Druck des Grosswesirs Kăprtilti Mehmed Pascha und anderer osmanischen 
Grosswtirdentrăger, September 1658 das Gebiet an die Pforte abtreten musste, um 
dadurch das selbstăndige Weiterbesten Siebenbtirgens sicherzustellen und sich dadurch 
auch den Ftirstenhut gewann, waren und Stadtbtirger von Karansebesch und Lugosch 
vor eine entscheidende Wahl gestel lt; entweder ihr Gebiet zu verlassen und sich in 
das benachbarte Siebenbtirgen, wo viele noch aus ălterer Zeit, besonders in den 
Hunyader und Weissenburger Komitaten, Kleingtiter besassen, zu fltichten um weiterhin 
bestehen zu kănnen ader aber an Ort und Stelle, einem ungewissen Schicksal unter 
osmanischen Herrschaft ausgestzt, zu verbleiben. Die meisten Karansebescher 
Adeligen und Stadtbtirger fltichteten ins benachbarte Hunyader Komitat, wo sie ein 
eigenttimliches Korps bildeten - eine Art Karansebesch nach Karansebesch -, wo 
sich das Fortleben aher Rechtsbrăuche und Beziehungen zur verlassenen Heimat, 
verbunden mit der nie aufgegeben Hoffnung an eine dortige Wiederkehr, durchgesetzt 
hat. 

Aufgrund dreier Dokumente aus dem Budapester Ungarischen Landesarchiv 
- ein Testament vom 6. September 1662, im Hunyader Komitat ausgestellt, sich aber 
auf Gtiter aus der unter osmanischen Herrschaft stehenden Gegend von Karansebesch 
beziehend; ein Gtitertei lungsvertrag vom 16. September 1662 zwischen zwei hernaligen 
Karansebescher Besitzern und Brtidern; eine am 28. Januar 1 670 in dem unter 
osmanischer Verwaltung stehender Karansebesch abgegebene Erklărung mehrerer 
Adeligen aus der al ten Zeit tiber dortige Gtiter- werden einerseits das schon angeftihrte 
B ild von dem Karansebesch nach Karansebesch andereseits aber ein noch kaum 
bekanntes osmanisch-s iebenbtir-gisches Kondomin ium in der Gegend von 
Karansebesch zur Aussprache gebracht. 
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ELEMENTELE MATEMATICE ALE DOCUMENTELOR 
CARTOGRAFICE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA, 

REFERITOARE LA BANAT 

Sofronie A1ureşan 

Deosebit de bogat şi diversificat, fondul cartografic referitor la Banatul din 
secolul al XVIII-lea cuprinde planuri, hărţi şi atlase. 

Studierea acestor documente cartografice ne-a permis să anal izăm 
elementele lor matematice. 

Titlul şi nomenclatura hărţilor 
Titlul hărţilor este un element care a preocupat cartografii din secolul al 

XVIII-lea. El este scris fie în interiorul cadrului hărţii, fie în exterior, de regulă, în 
chenar sau medalion. Pe hărţile la scări mari (Elmpt 1772), reprezintă numele localităţii 
mai importante din regiunea cuprinsă pe hartă. iar pe hărţile la scări mici, teritoriul 
reprezentat (ţară, grup de ţări, continente). 

Majoritatea hărţilor consultate au titlul scris în limba germană, dar am întâlnit 
hărţi, care au titlul scris şi în alte limbi: latină, franceză, engleză, maghiară, cât şi unele 
care folosesc două l imbi (spre exemplu: latină şi maghiară, sau chiar trei limbi : latină, 
germană şi maghiară; (de exemplu: Harta Ungariei a lui Korabinsky din anul 1 79 1 ). 

Hărţile formate din mai multe foi au o foaie schelet, pe care este indicată cu 
numere poziţia fiecărei foi în cadrul hărţii 1 .  Pe marginile fiecărei foi (sectio) a Hărţii 
Elmpt 1 772 sunt înscrise numerele foilor cu care se racordează foaia respectivă. 

Formatul hărţilor 
Dimensiunile hărţilor sau a foi lor de hartă au fost date în centimetri. Dacă 

există înscris uri privind titlul, scara, legenda, date despre editură, în afara chenarului 
hărţii ,  atunci dimensiunile s-au măsurat şi dat în aşa fel încât să nu fie o diferenţă mai 
mare de 0,5 cm faţă de original. 

Cadrul hărţilor 
Pe majoritatea hărţilor, cadrul interior a fost trasat ca pe hărţile actuale, iar 

cadrul geografic are arcul de l o împărţit în segmente egale de la 4' la 20'. Sunt multe 
hărţi manuscrise care nu au cadru geografic şi nici reţeaua cartografică trasată. 
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Cadrul omamental situat ca poziţie în exterior, compus din două sau mai 
multe linii de grosimi diferite, are rolul de a înfrumuseţa harta. Pe unele planuri sau 
hărţi acesta este format din motive ornamentale baroce. 

Scara hărţilor 
Scara de proporţie este un element comun al planurilor topografice şi hărţi lor. 
Toate documentele cartografice studiate de noi şi referitoare la Banatul din 

secolul luminilor, sunt lucrări cartografice premetrice 1 • 

1 Cum majoritatea acestora sunt produse ale şcolii cartografice austriece, am 
folosit articolul lui k.Karl Ulbrich, Der Kartennmasstab und seine Bestimmung in 
osterreichischen vormetrischen kartenwerken, în "Mit. D. Geograph. Geselschaft 
in Wien " 98 ( 1956), p. 145/162. 

In secolul al XVill-lea au fost folosite următoarele unităţi de mas ură pentru lungimi: 
1 stânjen vienez ( Wiener Klafter) (kl) = 1 ,896484 m = 6 picioare vieneze (Wr.Fuss) 
1 picior (Fuss) (Schuh) ( , ) = 0,3 1608 1 m = 12  ţoli vienezi (Wr. Zoll) 
1 cot (Elle) = 0,777558 m = 0,4 1 stânjeni vienezi (Wr. Klafter) 
1 milă poştală austriacă (deutsche Meile), (osterr.Post Meile) = 7,585936 km= 

4. 000 stânjeni vienezi (Wr. Klafter) 
1 milă geografică (geogr.Meile), (M) = 7,420440 Km = 1115 o pe Ecuator 
1 pumn (Faust) = 10,53602 cm = 4 ţoli vienezi 
1 ţol vienez ( Wr. Zoll) (") = 26,3401 nun = 12 1inii vieneze 
1 1inie vieneză ( Wr. Linie) ("' ) = 2, 1 9500 nun = 12  puncte vieneze 
1 punct vienez (Wr. Punkt) = O, 1 829 17 nun =  11 10.368 stânjeni vienezi 
1 stânjen de fortificaţie = 1 ,948860 m (Fortifikationsklafter) 
1 picior de fortificaţie = 0,3248 m (Fortifikations.fuss) 
1 ţol de fortificaţie = 27,01 nun (Fortifikationszoll) 
1 linie de fortificaţie = 2,26 nun ( F ortifikationslinie) 
1 milă de fortificaţie = 7795,44 m ( Fortifikationsmeile) 
1 pas (Schritt)(?) = 0,7584 m 
1 pas geometric (dublu) = 5 picioare 
1 milă romană = 1480 m 
1 milă engleză = 1 ,6093 Km = 1760 yards 
1 milă italiană = 1 ,4 Km = 1 ,8 Km 
1 verstă rusească = 1 ,0688 Km = 500 sajeni 
1 sajen = 2, 1 3  m 
1 foot = 0,30480 m 
1 milă ungarică = 8,356 Km 
1 toi se = 1949,04 nun 
1 milă franceză = 1949,04 m = 1000 toises 
* Echivalenţele au fost preluate după : Anton Massak, Die K.K.Militargrenze 

und das Vermessungswesen, Teza de doctorat Wien, 1974., p. 1 8  şi H.J.v.Alberti, 
Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den 
Anfiingen bis zur Gegenwart, Berlin 1957. 
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Până în secolul al XVIII-lea, datorită faptului că nu s-a pus accent pe scară, 
majoritatea hărţi lor erau fără scară, începând însă din anul l 700, reprezentarea scărilor 
pe hărţi devine frecventă. Dacă pe majoritatea hărţi lor studiate am întâlnit scări grafice 
lin iare sau simple, pe unele hărţi la scară mij locie şi mică şi în special pe planuri, scara 
folosită era una grafică compusă. Pe hărţile miniere, acestea sunt înconjurate de 
ghirlande de flori sau de un repertoriu întreg de unelte şi instrumente de minerit şi nu 
de puţine ori cu rafinament artistic, scara grafică era încadrată într-un peisaj romantic 
sau chiar idilic. 

Când analizăm precizia scării hărţilor trebuie să avem în vedere mai multe 
aspecte. În primul rând faptul că de la execuţia originală până la trecerea pe curat, 
tipărirea şi până la exemplarul de arhivă, s-a înrăutăţit considerabil precizia scării 
hărţii. Karl Ulbrich în articolul citat vorbeşte despre "scări intenţionate" şi "scări reale", 
recomandând să se lucreze cu "scara intenţionată" a hărţi lor. Chiar dacă autorul hărţii 
alege bine proiecţia, din start aceasta aduce unele deformări pe hartă. Când se ridică 
foile originale de pe mesele de măsurat, se observă o oarecare pierdere de hârtie. La 
fel ,  când se copiază originalul pe plăcile imprimante folosindu-se fie compasul 
proporţional şi reţeaua de pătrate, fie c iocul de barză sau pantograful , din cauza 
instrumentelor neperformante de atunci ,  se înrăutăţeşte redarea. Procedeul de 
reproducere al hârtiei umezi te utilizate în acest secol ,  duce şi el ia o pierdere de hârtie 
de până la 2%. Întinderea foi lor de hartă din hârtie pe pânză, pentru a fi utilizate, a 
contribuit şi ea cu modificări de 2% sau chiar mai mult din totalul mărimii. La acestea 
se mai adaugă redarea greşită şi imprecisă. Cunoaştem faptul că atât în secolul al 
XVIII-lea cât şi mai recent, latitudinea geografică se poate calcula şi reda mai exact 
decât longitudinea, lucru ce explică greşelile de poziţionare a localităţilor pe câmpurile 
est-vest ale hărţilor. 

rele : 

Făcând o medie între cele arătate, putem calcula scara "reală" a hărţii. 
Eckert defineşte scara "reală" în sens de scară medie. 
Pentru a înţelege scările premetrice trebuie să ţinem seama de următoa-

! .Sistemul de măsurători stânjen-milă 
l stânjen vienez = 6 picioare = 72 ţoli = 864 l inii = 2 -paşi 
1 milă vieneză = 4000 stânjeni = 24.000 picioare = 288.000 ţoli = 3 .456.000 

lini i = 10.000 paşi. 
Acelaşi sistem îl întâlnim în Franţa unde "toise" a ţinut locul stânjenului 

vienez. 
În cartografia austriacă se folosesc două lungimi pentru stânjen: 
a) stânjenul vienez care în baza patentei Mariei Tereza din 14 iulie 1756 

devine unitatea de măsură valabilă pentru întreaga monarhie până la introducerea 
sistemului metric în 1 87 1 ;  şi 
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b )stânjenul de fortificaţie care corespunde unităţii franceze "toi se}. 
El a fost introdus de corpul de ingineri militari austrieci în anul l 747. Într-un 

regulament din 20 iulie 1788, semnat de directorul corpului, colonelul Bohn, se arată că 

"de acum înainte se introduce măsura cezaro - crăiască a piciorului de fortificaţie"3. 
Această unitate de măsură era valabilă atunci pentru cele patru provincii principale 
directoriale în Banat şi Transilvania. (K. A. :  B. IX. A 1) .  

Pentru măsura de fortificaţie, foarte răspândită şi importantă, existau chiar 
două tabele tipărite, deşi în literatura de specialitate este tratată superficial. 

2.Sistemul de măsurători militare în pasi 
Pe hărţile militare care folosesc ca unitate de măsură pasul, de obicei se 

lucra cu următoarea relaţie: 
5 paşi = 2 stânjeni = 3,79 m ( l pas = aprox. 76 cm) 
1000 de paşi = 400 stânjeni = 758,59m 
Ca raport de bază s-a folosit în general : 

" 1 ţol corespunzând cu 1000 paşi = 400 stânjeni" . El exprimă scara de 1 :  
28.800 ş i  este cunoscută sub denumirea de "scară mil itară simplă sau întreagă". 

Alte tipuri de scări folosite pe planurile militare au fost: "jumătatea de scară" 
în care 1 ţol vienez = 800 stânjeni vienezi = 2000 paşi = 1 :  57.600 şi "scara dublă" în 
care 1 ţol vienez = 200 stânjeni vienezi = 500 paşi = 1 :  14. 400, care era folosită Ia 
redarea împrejurimilor şi la planurile de manevră. În cadrul corpului de ingineri militari 
se măsura 1 pas fix 79 cm. Această măsurătoare domină produsele cartografice 
realizate de corpul de ingineri şi genişti, văzută de noi în mare parte la K. A. 

Pe hărţile militare austriece mai vechi apare următoarea valoare a pasului : 
1 milă a câte 1 200 paşi = 2 ore de mers. 

Nu întâmplător ridicările topografice iosefine au la scară următoarea 
menţiune: " 6.000 paşi sau -milă germană = 2.400 stânjeni", iar lungimea pentru 1 .000 
de paşi corespunde exact cu 1 ţol, ceea ce duce la scara de 1 :  28.800. 

3.Sistemul de măsurători în mile geografice 
În afara sistemului menţionat, care se baza pe mile austriece (a câte 4.000 

de stânjeni), există şi sistemul de scară ce se bazează pe mila geografică (a câte 3.9 1 3  
stânjeni). Deoarece lungimea lor se defineşte cu  1 1 1 5  a unui grad l a  Ecuator, ele au 
lungimi nerotunj ite şi sunt strâns legate de măsurătorile de teren. 

De cele mai multe ori : 

2 Ulbrich Karl, Die Grenzkarte Ungam-Niederosterreich van C.J. Walter ( 1754-
56), Jg. Eisenstadt, 1955, Caietul ! ,  p. 44/46. 

3 Schroder �ari, Beitnige zur Geschichte der k.k. osterr. Genie-Corp von 
seiner Errichtung bis zum Jahre 1 763 Mitt. Des k.k. Genie- Comite Jg. 1868, 
Vol. lll. Wien p. 64. 
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1 ţol : 1 -mile geografice-corespunde scării de aprox. 1 :422.000 
1 ţol :  2 mile geografice - 1 :  562.000 
1 ţol :  3 mile geografice - 1 : 844.000 
1 ţol :  4 mile geografice - 1 : 1 . 125.000 
1 ţol : 5 mile geografice - 1 :  1 .406.000 
1 ţol : 8 mile geografice - 1 :2.250.000 
1 ţol: 10 mile geografice - 1 :2.8 12.000 
Acest sistem s-a folosit la hărţile Banatului la scară mică, în special la cele 

din atlase. Datorită lungimii diferite a ţol ului sau milei, rezultă valori ale scării nerotunjite. 
De regulă, ele au fost rotunjite. De exemplu, pe Harta Banatului a lui Sotzman din anul 
1788, la 1 ţol corespund 2 mile geografice, deci scara ar fi de 1 :  562.000, rotunjită este 
1 : 570.000. 

4. Scări .. intenţionate" întâlnite pe hărtile premetrice 
Pentru a înţelege construcţia scărilor pe hărţile premetrice, consider necesar 

să menţionez cele mai uzuale mijloace şi instrumente de măsurat şi desenat folosite în 
cartografia bănăţeană din secolul al XVIII-lea. 

Ca mijloace de măsurat existau: sfori de măsurat, stânjeni de lemn, lanţuri 
de stânjeni, care aveau o lungime de regulă între 8-10 stânjeni. S-au mai folosit quadrantul 
sau dioptrul şi astrolabul, iar pentru orientare, busola. Ca mijloc de desen, ajutător, s-a 
folosit "o scară de ţol", care era gravată pe o placă de cupru cu o lungime de4- 12  ţoli 
( 10-30 cm). 

Pe planşeta (mare sau mică) se lucra în scara ţolului, în timp ce în teren se 
folosea scara milă-stânjen. Se poate uşor constata că scara hărţilor nu era altceva 
decât relaţia dintre cele două. Hărţile erau desenate pe o măsuţă de desenat sau pe o 
masă de desen cu ajutorul scării din cupru, în baza datelor de pe teren. În principiu, pe 
hărţile austriece s-au folosit 4 sisteme de scări pe care le redăm în continuare cu 
exemple tipice. 

Pentru sistemul : a) ţol - stânjen 

Planuri : 
1 " (ţol) : 1 kl (stânjen) corespunde 1 :  72 
1" : 2kl 1 :  144 
1"  :4kl 1 :  288 
1" :9kl 1 :  648 
1 "  : 10kl 1 :  720 
1" : 1 2kl 1 :  864 
1" :20kl 1 :  1440 

1" :25kl 1 :  1800 
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] "  : 36kl 
l " ' ; 40kl 
1" : 50kl 
1"  : 80kl 
1" lOOkl 
1 " 150kl 
1" : 200kl 
1 " : 300kl 

� 
1" 400kl 
1" 500kl 
1" 600kl 
1" 800kl 
1 " : lOOOkl 
1 " : 1200kl 
1" : 1600kl 
1" :2000kl 
1" : 3000kl 
1 " :4000kl 
1 " : 5000kl 

1 :  2592 
1 :  2880 
1 :  3600 
1 :  5760 
1 :  7200 
1: 10800 
1 :  14400 

1 :  21600 

1 :  28800 
1 :  36000 
1 :  43200 
1 :  57600 
1 :  72000 
1 :  86400 
1 : 1 1 5200 
1 : 144000 
1 :216000 
1 :288000 
1 : 360000 

Ca urmare a simplităţii şi utilităţii sale, acest sistem de scară este cel mai 
utilizat în cartografia austriacă referitoare la Banat. Teoretic, celelalte sisteme care 
urmează, pot fi raportate în principiu sistemului ţol-stânjen. 

b) tol - milă 
1 2" : 1 milă corespunde 1 :  24000 
8" : 1 milă 1 :  36000 
5" : l milă 1 :  57000 
4" : 1 milă 1 :  72000 
3" : 1 milă 1 :  96000 
2" : 1 milă 1 :  144000 
1" : 1 milă 1 :  288000 
1 " : 1 -milă " 1 :  432000 
1" : 2 mile 1 :  576000 
1 " : 3 mile 1 :  864000 
1 " : 4 mile 1 : 1 1 52000 
1" : 5 mile 1 : 1440000 
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Cele mai utilizate au fost bazele de calcul cu valoarea de 3". 4" şi 5", pentru 
care s-au folosit următoarele 3 sisteme : 

3": 1 milă îi corespunde 1 :  96000; 4": 1 M - 1 :  72000; 5": 1M - 1 :  57600; 
3": 2 mile 1 :  192000; 4": 2M - 1 :  144000;5":2M - 1 :  1 1 5200; 
3": 3 mile 1 : 288000; 4": 3M - 1 :216000;5": 3M - 1 :  172800; 
3": 6 mile 1 : 576000; 4": 5M - 1 :360000;5":4M - 1 :230400; 

c) picior - milă 
1 '  : 1 milă îi corespunde 1 :  24000 ; 1 '  : 1 O mi le îi corespunde 1 :  240000 
1 '  : 2mile 1 :  48000 ; 1 '  : 15 mile 1 :  360000 
1 ' : 3mile 
1 ' : 4mile 
1 ' : 5mile 

d) linie - stânjen 

1 :  72000 ; 1 '  : 20 mile 
1 :  96000 ; 1 '  : 30 mile 
1 : 120000 ; 1 '  : 40 mile 

1 : 480000 
1 :  720000 
1 : 960000 

1 '" : 100 stânjeni îi corespunde 1 :  86.400 (Harta Franţei a lui Cassini 
1750 - 1793); 

1 "' : 200 stânjeni 
1 " '  : 500 stânjeni 

1 : 172.800 (Harta Banatului 1 789); 
1 :432.000 (Cadastrul austriac; Special Karte 

von dem Temeswarer Banat 1 790) 
Pentru hărţile militare la scară mică s-a folosit multiplul scării 1 :28 .800. 
Se cuvine să facem precizarea că există o varietate de scări şi că în 

documentele cartografice studiate de noi apar şi scări intermediare celor prezentate. 
Pentru a verifica cele afirmate mai sus, exemplificăm cu principalele 

documente cartografice prezentate sintetic în tabelul nr. 2, după scara de proporţie. 

Proiecţia cartografică 
Majoritatea hărţi lor consulta te au fost întocmite în proiecţia conică normală 

şi proiecţia cilindrică normală, dreptunghiulară. 
Baza matematică a planigloburilor din atlase este asigurată de o proiecţie 

stereografică ecuatorială. 
În secolul al XVIII-lea au fost propuse următoarele proiecţii: proiecţia polară 

a matematicianului Heinrich Lambert ( 1728- 1777), proiecţia ecuatorială Lambert 
cunoscută sub denumirea de proiecţia lui Lorni ( 1 730- 1796 ), proiecţia cilindrică 
echivalentă imaginată de Lambert în anul 1772, proiecţia circulară conformă a 
matematicianului francez 1. Lagrange din anul 1779 şi proiecţia pseudoconică a 
hidrografu1ui francez R. Bon ne ( 1 727- 1795 ), realizată după o proiecţie imaginată de 
Ptolemeu. 
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Reţeaua cartografică 
În privinţa reţelei cartografice, putem împărţi hărţile analizate în trei grupe. 

O grupă de hărţi, care are trasată reţeaua cartografică este formată mai ales din hărţi 
tipărite. Altă grupă cuprinde hărţi, care deşi nu au reţea cartografi că trasată. pe cadrul 
geografic sunt marcate capetele meridianelor şi paralelelor şi în fine, a treia grupă 
formată din documente cartografice manuscrise, care nu posedă reţea cartografică. 

Cele mai multe hărţi utilizează meridianul origine Ferro (Ins. Canare) (adoptat 
de Franţa la 1634). Diferenţa între acesta şi meridianul Greenwich este de aproximativ 
17° 40' ( 17° 39' 46" )(tabelul 1 ). 

Unii autori mai folosesc: meridianul Tenerive (trece prin insula Tenerive, 
arhipelagul insulelor Canare ), meridianul Greenwich sau cel al Observatorului din Paris. 

În cartografia maghiară la începutul secolului se folosea ca meridian origine 
Bratislava (Poszony), iar spre sfârşitul secolului cel de la Buda. Din această cauză 
Atlasul Maghiar a fost aspru criticat de L. Schedius. 

Bibliografie 

Mureşan S. (2000), Banatul în cartografia secolului al XVIII-lea. Teza de doctorat. 
Manuscris. Bucureşti. 

+++ A Magyar Orszagos Leveltar Budapesta, 1 Helytart6tanacsi terkepek, Karnarai 
terkepek, Temesi terkepek. 

+++ Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de hărţi. 
+++ Osterreichisches Nationalbibliothek Wien, Kartensamrnlung, Albertina, 

Fideikomiss-Bibl.Militărgeogr.Inst. 
+++ Osterreichisches Staatsarchiv /Kriegsarchiv Wien, Kartensammlung. 

MATHEMATISCHE ELEMENTE DER KARTOGRAPHISCHEN 
DOKUMENTE A US DEM XVIII - TEN JAHRHUNDERT 

BEZUGUCH DES BANATS 

Zusammenfassung 

Wenn wir den reichen Inhalt der kartographischen Dokumente beziiglich 
des Banats im XVIII-ten Jahrhundent untersuchen, so bezicht sich der Autor auf 
folgende Elemente: Titei und Nomenklatur, Format, Rahmen der Karte, Masstab, 
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Proiektion und das kartographische Netz der wichtigsten kru.tograph ischen Dokumente. 

Um d ie vormetrischen Masstăbe zu verstehen welche in d iesen Dokumenten 

vorkommen, so Stel l t  der Autor folgende Elemenete vor: das System der Masseinheiten 

Klafter-Mei le, das System der mi l i tărischen Masseinheiten in Schritte und das System 

der Masse i n heiten in geographischen Meilen.  

Gleichzei t ig  zei gt uns der Autor an Hand van Beispielen , 4 Systeme van 

Masstăbe : das System Zol l -Kl after, Zol l -Mei le, Fuss-Mei le,  und Lin i e-Klafter, und 

Ste l l t  uns so une synthetische Tabel l e  dar. 

Tabel nr. 1 �iţia matematică a Banatului pe hărlile din &ec:olul 
al XVIII-lea 

�dlnt 
... ........ ....,. .... ... .... ! "' "" � -""' � ���- !::::' .... �lltne Ot 110:3 "3i-;l0"".---+-= .. "'·�-+-;,.,o-:.O/T:;;---.::1'0"2i'W--- +-F: .. 7 . • "'..--I-.co=;r,.."'••"""· --lf-""'"---+ • .",.",.,,..,---� .... �.--1 

fi- -���ti-�--���:_-fi-��-- - !f.��-- -;��Jf-- - -:Hţ-- :f'Jc_�:: --- ti� --- - ·· +�-��:=;,. : 172Ci i 
E\Mimt WtiA rrne·- h4';ir • •OII"(W �7'21' +IS'$ •• U'17'30 ! .ro· • '03' ·12'W rm-

JŢ-hft7nef� , 17l8 .,..,.r + G$'04' <t :Z1' +F51T14°- J-i4•;T"JC• -D'I 4a'o:!' · 2"3fr 1 • .,. 
"""" 

Tabel nr. 2 Lista principalelor planuri Ji hărţi asupra BanaljJiui, grupate după scara de proporţie 

1....._ .- ·---· 
1: J.D2• -42 · 1": )li ICI Cor1st\10d OiJ0111-Feoluf19op�et�· 

· ·- "f"6l2lf' '' 86'- --- f-----+ .. t111s"'c:llo<=-· ·· -.-ms- ·- · "Piiiiifi"'tiiiiifl'N ----1 
----1.,".-. ... 7 .. 200;;;;;:·- --- - -,00---- · --- V:.2oo; .. Pfinli/C�T ·-.;- · - - · 

s-"1/u/ Cu-
1. 1HOO 2QO 1 � GQO· 1788 SIOIIU"f/ be/LI/O(liCII 

T24.ooo-- 371i .. ·- -· '\2';Tt.i;1'1M- 11� · _ffll ____ �anriirliChonGtMn""ti 
R..,""."" ;.::T' LA SCAR 1: 28.800 

{ 1 :25000-
j 1':100'.10'·.1M 

,_ J.:.2Q�"'---h-1 .":M�"'.OOO"""--+-;GOO;;;;;-- 8':111: i'Xlr - ·n-KtOY···-· r;m· CMtle dti8in1111bdilin Gîin,. .. 
L ... · · · T 37• ...... 000 -=----t-;�""2i ____ _ 4�� -- -f-J.ar� +iW,:-- .;.;!. -�G«ii,;;p;,ca-vm . .  --
9 . 1708 10 1: 51.1100 800 �·:1000'; 5":1M P V E- , 17111 

1 1  1: 98.000 1322 
t? -f- - ·· -- · Ti f�261f· -- • · .. ieoo --
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AVATARURILE UNEI COLECTII - COLECTIA DE , ' 
DOCUl\tiENTE MUZEUL BANATULUI 

- STUDIU DE CAZ -

Marlen Negrescu 

Prin însăşi natura ei, o colecţie de documente poate fi un amalgam eteroclit 
de acte de provenienţă diferită, de valoare inegală, iar criteriile de grupare ale 
creatorului pot fii aleatorii, uneori chiar deloc vădi te. Este cazul mai multor colecţii 
intrate în posesia Direcţiei Judeţene Timiş a Arhivelor Naţionale, cel mai dificil fiind 
însă cel al Colecţiei de documente Muzeul Banatului din Timişoara. 

În baza Decretului 3531 1957 şi a ordinului Direcţiei Generale a Arhivelor 
Statului Bucureşti, fi liala din Timişoara va prelua de la Muzeul Regional "Banatul" 
Timişoara colecţia de documente a acestuia, cu procesul verbal nr. 2001/ 12.09 . 1960. 

În ceea ce priveşte istoricul acestei colecţii, trebuie să amintim câteva date 
semnificative: în 1 872 ia fiinţă la Timişoara "Societatea de istorie şi arheologie din 
Ungaria de Sud" (Delmagyarorszagi tortenelmi es regeszeti tarsulat) iar în 1 882, în 
acelaşi oraş, se înfiinţează ,,Reuniunea pentru Muzeul de istorie şi arheologie din Ungaria 
de Sud" (Delmagyarorszagi tortenelmi es regeszeti muzeum egylet). În 1 885 cele 
două societăţi fuzionează şi devin "Societatea pentru muzeu de istorie şi arheologie 
din Ungaria de Sud" (Delmagyarorszagi tortenelmi es regeszeti muzeum tarsulat), 
formă sub care funcţionează până în 1920. După cum rezultă şi din denumirea lor, 
obiectul activităţii îl constituia promovarea cercetărilor de istorie şi arheologie din zonă, 
colecţionarea de obiecte şi documente istorice şi de artă în vederea constituirii unui 
muzeu. Clădirea muzeului este dată în folosinţă în 1 888 dar, după cum afirma secretarul 
societăţii, dr. Berkeszi Istvan, în 190 1 ,  clădirea a fost de la bun început neîncăpătoare 1 • 

Din 1 875 începe să apară revista "Tortenelmi es regeszeti ertesito" reflectând 
pe de o parte activitatea "Societăţii de istorie . . .  " prin publicarea dărilor de seamă 
anuale, a proceselor verbale ale adunărilor generale, a evidenţei documentelor şi 
obiectelor intrate în patrimoniul societăţii fie prin donaţii ,  fie prin cumpărare, pe de altă 
parte, publică studiile istoricilor şi arheologilor legate de trecutul ţinutului. Apariţia 
revistei este sistată în 19 17 .  În 1922 apare pentru scurt timp publicaţia "Gemina" şi 

1 Dr. Berkeszi Istvan, "A temesvari muzeunzkerdes " în TRET , XVII (serie 
nouă), caiet III-IV, Timişoara, 190 1 ,  p.2- 19.  
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abia din 1928. prin dil igenţele depuse de Ioachim Miloia. vor apărea .Analele Banatului" 
cu unele întreruperi până în zi lele noastre. 

În 1920 denumirea se schimbă în "Societatl�a bănăţeană de istorie şi 
arheologie pentru muzeu" 1 "Bamiti tortenelmi es regeszeti muzeum tarsulat". Directori 
ai instituţiei au fost ornitologul Dionisie Lin ţi a şi mai apoi George Postei nicu. funcţionar. 

În 1922. conform statutelor Societăţii - cap . .  X - în baza hotărârii nr.6482/ 
1922 a adunării generale, se dispune dizolvarea societăţii �i trecerea muzeului creat în 
proprietatea şi administrarea municipiului Timişoara. Din 1928, postul de director al 
muzeului va fi ocupat de distinsul om de cultură Ioachim Miloia2 . 

La 1 ian. 1922, Muzeul din strada LonoviciNoltaire/Rodnei/Episcop Augustin 
Pacha (acum sediul Bibliotecii  Academiei), cu tot inventarul, trece din proprietatea 
fostului judeţ Timiş în proprietatea municipiului Timişoara. Muzeul funcţionează sub 
această formă până în 1 95 1 ,  când trece sub tutela Sfatului Popular regional Timişoara. 

Bazele colecţiei de documente, ca şi cele ale pinacotecii ,  au fost puse de 
fostul comite de Ti mi ş ( 1 872- 1 890), Sigismund Ormos. 

Prima menţiune asupra modului de organizare al colecţiei este cea din anul 
1 893, când Dr.Berkeszi Istvan prezintă un raport asupra arhivei societăţii ,  descriind în 
detaliu structura colecţiei3 •  Aceasta a fost grupată pe 4 clase: A - diplome şi acte 
oficiale, de la nr. 1 la 1 16 cele autohtone în ordine cronologică, iar de la 1 17 la 1 29 cele 
străine; clasa B ,  corespondenţă şi alte acte cu caracter privat, ordonate pe autori; C 
cuprinde tipăriturile de mici dimensiuni - anunţuri mortuare, afişe teatrale, dar şi publicaţii 
care, din pricina dimensiunii mici ,  riscau să se piardă în bibliotecă. Clasa D este 
formată de "colecţia Ormos", subîmpărţită în trei compartimente. Criteriul a fost acela 
ca documentele referitoare la un eveniment, la o problemă sau la o persoană să fie 
grupate, pe cât posibil ,  într-un pachet, sub un singur număr. Astfel , în clasa A, 
documentele referitoare la familia Barabas au fost trecute la  acelaşi număr, aşişderi 
cele referitoare la familiile Gereb şi Eresztevenyi. În clasa B au fost trecute la acelaşi 
număr toate scrisorile aceluiaşi autor, cu excepţia cazurilor când unele se aflau în 
colecţia propriu-zisă şi altele în colecţia Ormos, de pildă 1 3  dintre scrisorile lui Szechenyi 
se aflau în colecţia societăţii şi 5 în cea a lui Ormos. Chiar dacă mai multe acte au fost 
grupate într-un pachet, pe coperta acestuia şi în fişa de catalog sunt menţionate fiecare 
în parte. 

Colecţiei i se adaugă în timp şi alte documente, baza forrnând-o însă cele 
adunate până în 1920. Nu ştim în ce măsură s-a păstrat clasificarea iniţială după 1920, 

2Vezi: Miloia Mircea, Turcuş Aurel, Mudura Gheorghe şi Săcară Nicolae, Un 
erudit cărturar. Ioachim Miloia ( 1897-1940), Editura Mirton, Timişoara, 1997, p.6 1 -
75. 

3 Dr.Berkeszi Istvan,  Jelentes a delmagyarorszagi tortenelmi es regeszeti 
Muzeum-Tarsulat leveltarar6l ", TRET , IX, caiet 1, Timişoara 1 893, p. 105-1 15 .  · 
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cert este că, cel puţin în parte, actele au fost reordonate şi pe o parte dintre ele găsim 
cel puţin două numere de inventar ulterioare. 

Predarea din 1960 s-a făcut pe bază de inventar fiind preluate 7723 u.a. 
însumând 19 ml. de documente în limbile latină, germană, maghiară, română, sârbă, 
etc .. La Muzeul Banatului au rămas însă numeroase acte privind istoria oraşului, printre 
care şi primul volum din Catastrum Civium, precum şi arhiva fostei Societăţi de Isto
rie şi Arheologie, considerată ca parte structurală a fondului propriu ( 1 872- 1920)4 • 

Deoarece inventarul pe baza căruia s-a făcut preluarea era mai mult decât 
sumar, necorespunzător, iar o parte dintre documente făceau parte din fonduri deja 
constituite - Primăria Municipiului Timişoara, Comandamentul General Bănăţean, 
Direcţia Montanistică, etc. - s-a decis prelucrarea arhivistică a colecţiei, scop în care 
au fost întocmite în 196 1  şi 1963 "Instrucţiuni de lucru"5 care prevedeau integrarea 
unor documente la fondurile deja existente din care făceau parte (acţiune care, con
form unui referat din 1963, ar fi fost finalizată deja în 1962) şi ordonarea colecţiei pe 
următoarea structură: 

! .Documente feudale (sic !)- Administraţia Camerală a Banatului 1 7 18- 1872 
- Administraţia provincială a Banatului 1 75 1 - 1779 
- Bresle 
2. arhiva vicecomitelui de Caraş, A.Kapuvary 
3. arhiva vicecomitelui (sic) de Arad, Kovacs 
4. documente privind Administraţia Comitatului Bacs Bodrog 
5 .  Direcţia de construcţii din Verbasz - comitatul Bacs-Bodrog 
6. Oficiul camera! Kula 
7. Oficiul camera! Palanca 
8. Oficiul salinar Baia 
9. Direcţia Paştelor din Banat 
lO.în fondul Arhiva Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara - urmau 

să fie incluse aşa-zisele documente "diverse" 
1 1 . Revoluţia de la 1 848-1 849 
12. Primul război mondial 
Fonduri personale şi familiale: 
1 .  Fondul personal i.Gh. Costin 
2. Fondul personal Sigismund Ormos 
3. Fondul personal Traian Lungu Puhallo 
4. Fondul personal Em(ano)il Ungureanu 
5. Fondul personal Atanasievici 

4 Dosarul fondului CMB, proces verbal nr.2001112.09. 1960. 
5 Idem, 1 80611 7.07. 196 l ,f.3, Instrucţiuni . . .  din 1 7.06. 1963, f. 6-8. 
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6. Fondul personal Baich 
7. Fondul personal Constantin Gruici 
8. Fondul personal Baros 
9. Fondul personal Pesty Frigyes. 
În acelaşi an au şi fost constituite fondurile "personale" (inexact, fiind vorba, 

în majoritatea cazuri lor, de fonduri "familiale") Gruici. Baich, Pesty, Baros, Traian 
Lungu Puhallo, Ungureanu, Costin şi Ormos. 

În 1965, au fost integrate o serie de documente în fondul Comandamentul 
General Bănăţean şi în fondul Primăria Municipiului Timişoara ( 1 800- 1801  ). 

În 1970, au fost retrocedate Muzeului Banatului documentele referitoare la 
Boroş şi o serie de documente considerate ca având "caracter muzeistic"6 •  În acelaşi 
an au fost inventariate fondurile personale Baich şi Gruici .  

În anul 1978, Muzeul Banatului predă 14 documente din perioada 1848-1854. 
În 1982, în contextul planului de microfilmare este reluată problema colec�ilor 

filialei în general şi în special aceea a Muzeului Banatului. Domnul Tiberiu Moţ, fostul 
şef al fi lialei, întocmeşte mai multe materiale pertinente privind reordonarea colecţiei 
şi inventarierea acesteia. 

În acest sens propune schimbarea denumirii fondului "Societatea de istorie 
şi arheologie" în "Muzeul Banatului", prima fiind predecesoarea acestei instituţii. 
Această modificare însă nu a fost operată, de altminteri numărul documentelor rezultate 
din activitatea Muzeului Banatului este infim, căci, după cum s-a precizat în chiar 
procesul verbal de predare-preluare a colecţiei, actele privind activitatea instituţiei au 
fost păstrate de muzeu ca făcând parte din fondul propriu. Nici propunerea de trecere 
a documentelor din fondul mai sus pomenit în Colecţia de documente a Muzeului 
Banatului, din care fac parte în fapt, nu a fost finalizată. Astfel, în fondul arhivistic 
Societatea de Istorie şi arheologie au rămas 0,42 mi de anunţuri de decese şi necrologuri, 
în schimb, corespondenţa privind activitatea acestei instituţii a rămas în Colecţia de 
documente (în afara actelor care au rămas la Muzeul Banatului). 

În ceea ce priveşte propunerea de separare a actelor care nu aparţin de 
fond, reordonarea, selecţionarea şi inventarierea documentelor în ordine strict 
cronologică, domnul Tiberiu Moţ a reuşit să fişeze cea mai mare parte a documentelor, 
fără să definitiveze însă structura colecţiei. Fiind vorba de o activitate cronofagă, 
migăloasă şi nu neapărat prioritară, situaţia colecţiei a rămas neschimbată în următoarele 
două decenii. Un alt impediment în abordarea lucrării 1-a constituit şi lipsa unor criterii 
foarte precise de ordonare a unei colecţii, fiind vorba, în cazul nostru, de o colecţie 
foarte mare a cărei structură iniţială a fost de mai multe ori bulversată. 

6 Vezi Dosarul fondului CMB, Proces verbal nr.368/03.09. 1970. 
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La data demarării acestei operaţiuni din arhiva preluată de la Muzeul 
Banatului din Timişoara au fost create şi înregistrate următoarele fonduri şi colecţi i :  

! .Fondul familial Kovacs-vicecomite (inexact vicecomite!)  

1849 

2.Fondul familial Lungu Puhallo T.Ernilia 
3 .Fondul familial Sigismund Ormos 
4.Fondul personal Gruici C.Protopop 
5.Fondul personal Lucian Costin 
6.Fondul personal Pesty Frigyes 
?.Colecţia de manuscrise l iterare şi ştiinţifice 
8.Colecţia de documente privind primul război mondial 
9 .Colecţia de documente privind revoluţia burgheza-democratică din 1 848-

!O. Colecţia personală Nicolici 
1 l .Colecţia personală Patyanschi 
12.Colecţia personală Vucovici Sa va 
13 .Colecţia de documente ale Muzeului Regional Banat 
14.Societatea de istorie şi arheologie Timişoara 
Pentru Colecţia de documente Muzeul Banatului existau inventarele nr.238 

(pe fişe) pentru sec.XV-XVI, inv.nr. 675 (pe fişe) pentru sec.XVII, inv. nr. 676 (pe 
fişe) pentru sec. XIX, inv.nr. 677 (fişe) pentru sec.XX; şi inv. nr. 228 documente 
feudale-diplome bresle. Deşi între timp documentele au fost reordonate, nu au fost 
anulate inventarele nr. 229 (sec.XVIII) şi nr. 1 3 1  Societatea de istorie şi arheologie. 
Pentru "fondul personal Baich" exista un inventar cu nr. 238 (sic !) .  O serie de 
documente nu erau inventariate. 

Verificând existentul cu inventarele, am constatat că din colecţie nu au fost 
separate numeroase documente care fac parte din fondurile: Primăria Municipiului 
Timişoara, Prefectura judeţului Tirniş-Torontal ,  Prefectura judeţului Severin, fond familial 
Ormos, din Colecţiile Vucovici Sa va, Colecţia de documente privind revoluţia burgheza
democratică din 1848-1849, Colecţia de documente privind primul război mondial, Fondul 
personal Pesty Frigyes, Colecţia de manuscrise literare şi ştiinţifice, Societatea de 
istorie şi arheologie Timişoara. 

De asemenea, în fondul famil ial Ormos au fost cuprinse o parte din 
documentele colecţiei Ormos, care stă la baza Colecţiei Muzeului. 

Ordonarea strict cronologică a documentelor din colecţie, având în vedere 
cantitatea lor mare şi întinderea inventarului, îngreuna mult regăsirea lor. Deşi 
desprinderea din colecţia iniţială a unora dintre fonduri şi colecţii nu a fost în toate 
cazurile justificată şi, cel mai adesea, nici nu a fost finalizată -ceea ce a dus la dispersarea 
documentelor şi implicit la dificultăţi de acces - nu s-au mai putut opera modificări 
esenţiale în acest sens, deoarece respectivele fonduri şi colecţii rezultate au fost 
microfi lmate şi au intrat în circuitul cercetării istorice. 
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Din însemnările care însoţesc unele dintre documente şi din cotele vechi 
rezultă că structura colecţiei a fost stabilită pe familii (de pildă Gereb, Hiller, Ereszteveny, 
etc.), pe genuri de documente (anunţuri, diplome, etc.), corespondenţa unor personalităţi 
(Szecseny, Klapka), pe colecţionari/donatori (Ormos). Având însă în vedere faptul că 
de-a lungul timpului documentele colecţiei au fost de multe ori regrupate şi majoritatea 
vechilor cămăşi de protecţie (care cuprindeau cota, conţinutul şi provenienţa) s-au 
pierdut, încercarea de a restabil i  structura iniţială s-ar fi dovedit aproape imposibilă şi 
inutilă. 

Având în vedere cele constatate, s-a procedat la separarea din colecţie a 
documentelor care făceau parte din alte fonduri şi colecţii (Primăria Municipiului 
Timişoara, Prefectura judeţului Timiş-Torontal, Prefectura judeţului Severin ,  Fond 
familial Kovacs, Colecţia de documente Primul Război Mondial) şi respectiv la 
integrarea lor. 

Au fost separate din fondul familial Ormos documentele care făceau parte 
din colecţie şi au fost integrate la aceasta. 

Au fost mutate documentele din fondul arhivistic Societatea de Istorie şi 
Arheologie Timişoara (în fapt o colecţie de invitaţii şi anunţuri) în Colecţia Muzeului 
iar documentele rezultate din activitatea respectivei societăţi şi aflate în Colecţia 
Muzeului, în fondul Societăţii de Istorie şi Arheologie. 

Manuscrisele unor lucrări istorice (de pildă manuscrisul BarotF ) au fost 
trecute la Colecţia de manuscrise literare şi ştiinţifice. 

S-a procedat la inventarierea documentelor neinventariate şi la refacerea 
inventarelor (fişelor) în cazul în care nu corespundea conţinutul şi nu erau specificate 
genul documentelor şi caracteristicile. 

Pentru o mai eficientă regăsire a documentelor, s-a optat pentru ordonarea 
cronologică a unei importante părţi (marea majoritate de provenienţă diversă şi având 
conţinut eteroclit) şi pe probleme (cele care pe baza conţinutului şi a vechilor cote 
puteau fi regrupate : Direcţia paştelor, familiile Baich, Barabas, Brediceanu, 
Eresteveny, Gereb, Hiller, Kapuvary, Klapka, colecţia de anunţuri de căsătorii 
şi decese). 

În cazul fragmentelor de fonduri familiale sau personale, nu am optat pentru 
soluţia separării lor şi a creării de fonduri de sine stătătoare, din cauza numărului 
relativ redus de documente şi ţinând seama de erorile săvârşite de-a lungul timpului în 
procesul de prelucrări arhivistice succesive ale colecţiei, când, prin desprinderea 
întâmplătoare din trupul acesteia a unor documente, au fost create în mod nejustificat 

"mini"- fonduri incomplete, a căror provenienţă ajunge să nu mai poată fi urmărită. În 

7DR.BAROTI LAJOS, Adattar Delmagyarorsztig XVIII. Szazadi tărtenetehez, 
vol.I Timişoara 1 893- 1 896, voi.II Timişoara, 1900-1904, supl. Timişoara, 1907. 
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acest sens a fost desfiinţat fondul arhivistic în mod eronat denumit Direcţia regională 
PTTR Timişoara (fond.nr.3 1 1 ,  inv.236), care consta din 10 u.a create de Direcţia 
poştei Timişoara în perioada 179 1 - 1796, cele 1 O u.a. au fost re integrate în Colecţia de 
documente a Muzeului Banatului, alături de celelalte documente aparţinând respectivei 
instituţii şi care rămăseseră în colecţie. 

În ceea ce priveşte seria de documente ordonate cronologic, menţionăm că 
cel mai vechi document original din colecţie este un act de vânzare emis de episcopul 
de Gurkh /Germania! la 24 aug. 1457. De altminteri majoritatea documentelor deţinute 
din secolele XV-XVI au fost emise în Germania şi Austria şi nu au vreo legătură cu 
Banatul . Cercetând documentele şi bibliografia referitoare la colecţie, nu s-a putut 
constata provenienţa lor. Din 1571  datează un act emis de Alexandru, voievodul Ţării 
Româneşti, iar începând cu anul 1 580, o serie de acte privind vânzarea, donarea, litigii 
referitoare la proprietatea asupra unor terenuri din Transil vania. 

Colecţia cuprinde de asemenea: diplome de înnobilare, privilegii: Stephanus 
Makrany 481 1638, Andreas Urbanyi ( 10 11 1701 ), Ioan Popovits Tokolli ( 10411706), 
Adam şi Martin Banovich ( 105/ 17 12), Andrei Temesvari ( 127/1730), Theodor Csiki 
( 168/1760), Andreas Urik ( 1741 1765), Michael Constantin Hoffmann (2271179 1), 
Nicolae Markovics), tabele de evidenţă a scrisorilor de înnobi lare consemnate în 
procesele verbale ale adunări lor generale al comitatului Timiş (58 11f.d.); diplome, statute, 
certificate, carnete privind activitatea breslelor şi a corporaţiilor meşteşugăreşti, 
încheierea uceniciei, peregrinarea calfelor, calitatea de meşter (2081 1785, 2 1 111786, 
239/1794, 24011795, 257, 293-302/18 15, 306/18 16, 349,35111829, 362/1832-1866, 3711 
1 835, 392-394/1839, 408/1842, 4 13,4 14/1843, 45011 850, 467, 472/1854, 485/1857, 4911 
1 858,  496, 498/1859, 5 16/1 864 ); privilegii de târg acordate localităţi lor Dudeştii Vechi 
(2 1411787), Făget (2 15/1787), Vinga (28 111 8 1 1) ,  Sînnicolaul Mare (38311837). 

O parte dintre aceste documente au fost ordonate în 1962 şi inventariate, 
împreună cu diplome de înnobilare şi de studii, într -o parte structurală a colecţiei denumită 

"Documente feudale-diplome bresle". 
Având în vedere faptul că problematica documentelor nu justifica asocierea 

lor, că acte de înnobilare şi de acordare a unor privilegii nobiliare, acte privind breslele 
şi meşteşugarii în general se regăseau şi în restul colecţiei precum şi faptul că inventarul 
nu respecta ordinea cronologică, nu conţinea genul şi caracteristicile actelor, redarea 
conţinutului era adesea greşită, am considerat oportună renunţarea la această structură. 
Nu am optat pentru regruparea documentelor referitoare la bresle, meşteşuguri, 
meşteşugari, având în vedere provenienţa diferită a actelor, existenţa relativ scurtă în 
timp a breslelor în Banat, faptul că numeroase documente se referă la meşteşuguri şi 
industrie în general, nu neapărat la instituţia breslelor. 

Colecţia cuprinde fragmente din corespondenţa unor personalităţi, cum ar fi 
cea a lui Mihai Besan, notar public din Lugoj ,  cu Antoniu Mocioni, A.Maniu, Miron 
Românul, Iosif Popasu, Ioan Meţianu, G.Olteanu, E.Athanasievits, Patriciu Dragalina, 
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Teodor Păcăţian, Emanoi l Ungureanu8 ; a baronului Petru Duca de Cadar, însărcinat 
cu afaceri în Ţările de Jos şi deputat în Dietă9 , scrisori ale lui Constantin Diaconovici 
Loga în calitate de director al şcolilor naţionale10 , scrisori adresate de Vasile Goldiş şi 
Octavian Goga lui Petre Nemoianu1 1 , corespondenţa lui Pogany Mihaly. redactor la 

"Temesvari Hirlap", cu diverse personal i tăţi ale epoc i i 1 2 ; scrisori ale contelui 
Szecbenyi Istvan13 privind navigaţia şi construirea unui pod pe Dunăre, construirea 
căii ferate în vestul Ungariei ; corespondenţa lui Ioachim Miloia şi a lui Cornel Ciupe 
în calitate de directori ai Muzeului. Nefiind vorba de o cantitate semnificativă de 
documente, dosarele ( cumulând corespondenţa câte unei personalităţi) au fost ordonate 
cronologic în interiorul colecţiei. 

Deşi iniţial din Colecţia de documente Muzeul Banatului a fost separată 
Colecţia de documente privind revoluţia burgheza-democratică din 1848- 1849 (nr.fond 
nr.309, inv. nr.610) operaţiunea a fost aleatorie, căci numeroase documente privind 
acest eveniment au rămas în colecţia muzeului. În cazul respectivei fondări, singurul 
criteriu pare să fi fost doar acela al anilor extremi extremi ( 1 848-1 849) ai documentelor, 
dar nici acest criteriu nu a fost respectat în totalitate căci, dacă s-a considerat necesară 
integrarea în colecţia de documente Revoluţia de la 1 848-184914 a unui singur document 
preluat întâmplător, în cazul preluării ulterioare a unei serii întregi de documente privind 
revoluţia15 ,  integrarea acestora a fost omisă, fiind trecute în Colecţia Muzeul Banatului. 
De asemenea, au fost lăsate în această colecţie documentele referitoare la persona
lităţile, la evenimentele premergătoare şi la ecourile revoluţiei (de pildă: discursuri ros
tite în dietă de viitorii revoluţionari, sentinţe de condamnare la moarte, scrisoarea lui 
Kossuth, memoriile doamnei Maderspach, etc. ) 16 • Tematica Fondului personal Vucovici 
Sava, ţinând seama de rolul jucat de acesta în revoluţia de la 1 848, se suprapune cu 
cea a colecţiei dedicate respectivei revoluţii (ambele fonduri fiind desprinse din Colecţia 
de documente Muzeul Banatului). Având însă în vedere faptul că atât Fondul personal 
Vucovici Sa va cât şi Colecţia de documente privind Revoluţia de la 1 848- 1 849 au fost 
intens cercetate, citate şi microfilmate, reorganizarea acestora s-ar fi dovedit inutilă. 

Au fost ordonate pe subcapitole şi în cadrul acestora cronologic documentele 
privind familiile Baich, Barabas, Brediceanu, Ereszteveny, Gereb, Hiller, Kapuvary, 
Klapka. 
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8 vezi C.M.B dosar 505/1 860- 19 16. 
9 vezi C.M.B. dosar 507/ 1 86 1 - 1 868. 
10 vezi C.M.B. 389/ 1 838. 
1 1 vezi C.M.B. dosarele 6 1 8-621/ 1928. 
1 2 vezi C.M.B. dosarul 596/ 1906. 
13 C.M.B . vezi dosarul 3541 1 830- 1 860. 
14 vezi D.F.p.v. 129/25.04. 1974. 
1 5 vezi D.F.p.v. nr.339/ 19.05. 1978. 
16 vezi C.M.B. dosarele: 4 17, 4 19-420, 439, 458, 463, 465, 468, 5 1 9, 52 1 , 523. 
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În urma prelucrării arhivistice din 1962, documentele referitoare la familia 
BAICH - baroni de Vărădia, originari din Turcia de unde au venit în graniţa militară şi 
în ţinutul Srem, Janos este înnobilat în 179 1 ,  Todor cumpără domeniul Vărădia în 1 832 
şi este înnobilat în 1 857 iar fiul său Mi lan primeşte în 1 882 titlul de baron al imperiului, 
în 1 89 1  devine, împreună cu vărul său lvan, baron al Ungariei, iar din 1 895 devin 
membrii camerei (magnaţilor) superioare a parlamentului 17 - au fost ordonate şi 
inventariate sub denumirea de ,,Fondul personal Baich" cu nr. de inventar 238, fără să 
fie însă înregistrat în R.G.A. ca fond de sine stătător. Au fost constituite două u.a. ,  din 
care prima nu are nici o legătură cu familia Baich, iar în cea de-a doua sunt concentrate 
restul documentelor. În urma verificării, au mai fost găsite şi alte documente referitoare 
la această famil ie, care au.fost integrate în subcapitolul BAICH. 

Documentele referitoare Ia moşiile Bârca şi Brăiloiu18 este posibil să fi ajuns 
în această colecţie odată cu actele famil iei Baich, ale cărei proprietăţi au fost. 

Caius Brediceanu îi adresează lui Ioachim Miloia, în calitatea acestuia de 
director al Muzeului ,  o serie de scrisori şi copii ale unor documente referitoare Ia 
familia Brediceanu, aflate la arhivele din Viena în vederea constituirii în timp a unui 
fond , ,Brediceanu". Această iniţiativă nu a fost însă finalizată. Respectivele documente 
au fost grupate într-un subcapitoJ I9 • 

Dintre actele referitoare la relaţiile de proprietate ale unor familii nobile din 
scaunele secuieşti, s-au separat în subcapitole documentele privind familii le Bara bas, 
Gereb şi Ereszteveny, pe care şi creatorul colecţiei le-a ordonat separat2° . 

Actele privind familia HILLER, baroni de Butin (Ioan Carol primeşte titlul 
de baron al imperiului în 1789 de la împăratul Iosif IT iar cel de baron al Ungariei în 
1792 de la regele Francisc 1, care îi donează în 1 8 16 domeniul şi tit! ul de Butin. Ultimul 
descendent moare în 1 88 12 1  ) nu erau cuprinse în instrumentele de evidenţă elaborate 
după 1962. Au fost inventariate cu această ocazie22 , pe baza cotelor iniţiale (A 50) 
într-un subcapitol. 

Un număr de 12 documente ( 1 779- 1794) fac referire la viaţa şi activitatea 
lui lgnatiu Kapuvary, fiscal cameral la Lugoj ,  procurator al comitatului Caraş şi, în 
cele din urmă, vicecomite de Caraş23 • Conform planului de lucru din 1962, aceste 

17 Dr.Borovszky Samu, Magyarorszag Varmegyei es varosai. Temes Varmegye 
Temes varmegye nemes csaladai, p.404, Budapest. 

1 8 vezi C.M.B.dosarele: 9711697, 102/1701 ,  154/1 752, 29 1118 14, 309/ 18 16, 3 15/ 
1 8 1 8, 330 şi 33 111823. 

19 vezi C.M.B. dosarele 690-695 ( 1 672- 1937). 
20 vezi C.M.B Barabas - 668-689 ( 1640- 1789), Gereb - 737-773 ( 1 852- 1 8 1 6), 

Ereszteveny - 696-736 ( 1 603- 180 1) .  
2 1  Dr.Borovszky Samu, Magyarorszag Varmegyei es varosai. Temes Varmegye 

Temes vamzegye nemes csatadai, p.4 1 1 ,  Budapest. 
22 vezi CMB dosarele 774-780 ( 1789- 1 869). 
23 vezi C.M.B. dosarele: 78 1 -792 ( 1 779- 1794 ) .  
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documente ar fi trebuit să constituie un fond personal de sine stătător. Probabil din 
cauza numărului mic de documente, s-a renunţat la această variantă, intercalând actele 
în ordin� cronologică în colecţie. Cu ocazia reordonări i, au fost cuprinse într-un 
subcapitol . 

O serie de acte se referă la familia KLAPKA - Karol Klapka (n. 1756) 
originar din Cehia, în 1 794 cumpără o farmacie în Timişoara, fiul său Iosif devine 
primarul oraşului Timişoara. În 1 825 şi 1 832- 1836 este deputatul oraşului în Dietă, în 
1 84 1  este înnobilat de regele Ungariei Ferdinand V. Dintre copiii săi Iosif ( 1 807-1 840) 
va conduce tipografia din Timişoara, Nandor ( 1 808-1895) îmbrăţişează cariera militară, 
devenind general de brigadă iar Georg ( 1 820- 1 892), general de honvezi , se remarcă în 
revoluţia de la 1 848- 1 84924 • 

Documentele se referă la proprietăţile lui Karol Klapka şi ale fiului său Iosif, 
la activitatea acestuia ca primar al oraşului Timişoara şi ca deputat în Dietă, 
corespondenţa lui Georg Klapka cu sora sa Iulia, înainte de revoluţie şi în timpul lungului 
său exil ,  corespondenţă între diverşi membri ai familiei. Nu s-a considerat necesară 
desprinderea acestor acte din colecţie şi crearea unui fond familiar25 , ne-am limitat Ia 
gruparea lor într-un subcapitol. 

Actele privind familia MIKES26 , conţi de Zabola - de origine secuiască, 
deveniţi baroni în 1 693 şi conţi în 1696 cu domenii la Papolcz, Zagon şi Zabola, 
personalitatea cea mai cunoscută a familiei fiind Mikes Kelemen, prozator ( 1690-
176 1 ), adept al lui Rak6czi IT, îşi va petrece ultimii 50 de ani de viaţă în Turcia, unde va 
scrie celebrele "Scrisori din Turcia"27 - fiind puţin numeroase şi nea vând certitudinea 
că le-am identificat pe toate, având în vedere faptul că elementele de identificare al 
creatorului colecţiei lipseau şi nici cota veche nu a putut fi folosită pentru delimitarea 
acestora, am preferat ordonarea lor cronologică în cadrul colecţiei. 

Documentele privind familia TOKOLY (de Kevermes şi Vizes) - Popovich 
Tokoly Janos şi familia au fost înnobilaţi de Iosifl la 1706 şi obţine privilegiile domeniilor 
Kevermes şi Vizes în 1 824. Petru T. A fost vicecomite şi apoi comite de Csanad. 
illtimul descendent al familiei, mort în 1 844, a deţinut domeniile Bencecul Român şi 
German, Buzad, Charlottenburg, Fibiş şi Maşloc28 - au fost ordonate cronologic în 
cadrul colecţiei, numărul redus al acestora nejustificând gruparea lor într-un capitol 
aparte29 • 

24 Dr.Borovszky Samu, Magyarorszag Vannegyei es varosai. Temes Vannegye 
Temes vannegye nemes csaladai, p.4 1 3, Budapest. 

25 vezi C.M.B. ,  dosarele 793-826 ( 1 799- 190 1 ). 
26 vezi C.M.B. dosarele :541 1652, 55/1654, 73/1674, 78/1679, 8211679. 
27 vezi Revai Nagy Lexikona, vol.XIII, p.74 1 -742, Budapesta. 
28 Dr.Borovszky Samu, Magyarorszag Vannegyei es varosai. Temes Vannegye 

Temes vlirmcgye nemes csaladai, p.42 1 ,  Budapest. 
l9 vezi f'.M.B. dosarele: 104/1706, 1 2 1 / 1 727, 361/1832, 381/HB?. 
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O serie de documente se referă nemij locit la istoria Banatului. Din păcate, 
mare parte dintre ele sunt doar copi i, autentificate în 1896 de arhivarul comitatului 
Timiş de pe actele Administraţiei provinciale30 • Fondul acestei instituţii a fost dus la 
Arhivele Naţionale din Budapesta la sfârşitul secolului 193 1 • 

O parte din documentele Colecţiei au fost publicate în revista "Tortenelmi 
es regeszeti ertesito" sau au făcut obiectul unor studii , multe însă nu au fost încă 
valorificate. 

În forma ei actuală, Colecţia însumează 859 u.a., în cantitate de 3,56 ml, 
având anii extremi 1 353- 1948. Chiar dacă modul de abordare al lucrării nu poate avea 
pretenţia de a fi infailibil, considerăm că prin rezultatul obţinut şi anume acela de a fi 

"reasamblat" din fragmente dispersate o colecţie de documente cât de cât structurată 
şi accesibilă, prevăzută cu un singur inventar, şi-a atins scopul. 
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THE COLLECTION OF DOCUMENTS 
"MUZEUL BANATULUI TIMIŞOARA" 

Summary 

The collection of documents " Muzeul Banatului Timişoara" ( 1 353- 1 948) 
relys on the collection of Sigismund Orrnos - former head of the county - and on that 
of the forrner Society of History and Archeology of South Hungary from Timişoara, a 
predecessor of Banat's Museurn. The collection was taken over in year 1 960 by the 
Subsidiary Timiş of State Archives. This pa per describes the odyssey of the collection 
from its first forrn described by Dr. Berkeszi Istvan in 1 893, to its present forrn as wel l 
the parts taken off from the original collection. The collection contains the oldest 
original documents of our institution: enobling acts, privileges, important documents 
regarding Baich, Barabas, Brediceanu, Gereb, Ereszteveny, Hiller, Kapuvary, Klapka, 
Mikes, Tokoly farnilies, fragments from the correspondence of Mihai Besan, Pogany 
Mihaly, Ioachim Miloia, Cornel Ciupe, letters belonging to Szechenyi Istvan, docu
ments about the activity of guilds and handicraft corporations. 
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C01\1PONENTE ALE MODERNIZĂRII ÎN BANATUL ISTORIC 
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

Ioan Munteanu 

Componentă esenţială a civilizaţiei, modernizarea a fost un proces istoric 
complex care a cuprins toate formele de activitate umană şi s-a reflectat în principalele 
manifestări din societatea europeană. A înregistrat ritmuri şi intensităţi diferite în cursul 
timpului ,  a cunoscut diferenţieri sensibile între lumea orăşenească şi cea rurală. S-a 
implementat diferit în straturile sociale ale populaţiei şi în categoriile profesionale. 
Modernizarea a fost un fenomen care a cuprins societatea în ansamblu l  ei, dar care s
a concretizat în nuanţări specifice în plan economic, social, cultural şi în mentalităţile 
oamenilor. De aceea, în argumentarea cu date concrete a complexităţii acestui fenomen 
trebuie să avem în vedere mutaţii le înnoitoare care se derulau în structurile economice 
şi sociale, în nivelul de instruire şi în ocupaţiile locuitorilor, în manifestările lor cotidiene 
şi în schimbările produse în stilul lor de viaţă. 

Banatul istoric a înregistrat primele forme certe în procesul modernizării 
odată cu instalarea stăpânirii habsburgice în secolul al XVill-lea 1• S-a datorat, în primul 
rând, măsurilor de organizare administrativă şi economică adoptate de noile autorităţil. 
Schimbările au fost importante şi s-au desfăşurat într-un ritm inegal până la mij locul 
secolului al XIX-lea pe cuprinsul întregii provincii. 

Intensitate mai mare şi forme de manifestare mai ample se înregistrează în 
zonele care prezentau interes economic şi în centrele urbane. De un fenomen accentuat 
de modernizare considerăm că se poate vorbi din a doua jumătate a secolului al XIX
lea şi, în special, după depăşirea efectelor crizei economice din deceniul al optulea. 
Începând cu deceniul nouă, societatea din Banatul istoric cunoaşte o evidentă stabilitate, 
se înregistrează un progres real în plan demografic, economic, cultural , în privinţa 

1 Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Ed. Facla, 
Timişoara, 1 986, p.53-60. 

2 Costin Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul Imperial, 1 7 16- 1778, 
Editura de Vest, Timişoara, 1 997; Bujor Surdu, Liniile dezvoltării economice a 
Transilvaniei În secolul al XVIII-lea, până la răscoala lui Horea, în "Anuarul 
Institutului de Istorie", voi .  III, Cluj ,  1960; Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timiş. 
Monografie, Ed . Marineasa, Timişoara, 1998. 
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instruirii şcolare şi profesionale, a condiţii lor de viaţă·\ Factorii de influenţă socio
economică şi culturală sunt tot mai numeroşi şi prin interferarea lor multiplă facilitează 
desraşurarea unui important proces de modernizare, care cuprinde întreaga societate4• 
Legislaţia adoptată până la primul război mondial acordă avantaje ramurilor industriale 
şi sistemului de credit. Construirea întinsei reţele de drumuri şi de căi ferate a scos din 
izolare un mare număr de localităţi, le-a pus în avantajoase legături comerciale şi 
culturale. 

Extinderea şi diversificarea reţelei şcolare a îngăduit creşterea nivelului de 
pregătire profesională, a sporit interesul pentru informaţie şi receptarea noilor valori 
ale civilizaţiei europene. 

Construirea gări lor şi a reţelei feroviare, amenajarea Portului de la Timişoara 
a impulsionat dezvoltarea rapidă a transporturilor şi impun, în aşezările bănăţene, cerinţa 
unor noi ocupaţii, moderne, şi necesitatea instruirii pentru exercitarea lor. Acumulări le 
de capital rezultate din dezvoltarea industriei şi comerţului determină întemeierea de 
instituţii bancare la oraşe şi în localităţile rurale mai mari. Chiar dacă băncile populare 
de la sate aveau un capital social redus, ele constituiau instituţii care implicau ocupaţii 
şi activităţi noi, distincte de îndelungata tradiţie a economiei agricole. O serie de aşezări 
rurale mai mari (Reşiţa, Baeşa, Ora viţa, Deta, Făget, Jimbolia, Ciacova, Sânnicolaul 
Mare ş.a.) devin centre de polarizare a satelor învecinate şi le încurajează progresul. 
O parte din aşezări le rurale, mai ales din întinsul spaţiu al Câmpiei Bănăţene, însumează 
treptat noi valori sociale şi economice, percep şansa unui standard de viaţă mai bun 
prin perfecţionarea utilaj ului agricol şi valorificarea comercială a produselor. Schimbări 
însemnate se produc la oraşe prin extinderea telefoniei, introducerea iluminatului elec
tric, asfaltarea străzilor şi construirea trotuarelor, introducerea canalizării şi a reţelei 
de alimentare cu apă. Treptat, oraşele îşi modifică înfăţişarea. Toate aceste mutaţii 
complexe s-au implementat în fenomenul modernizării. Realităţile bănăţene din primul 
deceniu al secolului al XX-lea confirmă cu claritate amplitudinea acestui fenomen. 

Realizările şi orientările din domeniul industriei la începutul secolului al XX
lea definesc o componentă esenţială din procesul de modernizare înregistrat de societatea 
bănăţeană. Statisticile din perioada respectivă sunt revelatoare în această privinţă. 

Informaţiile statistice rezultate din recensămintele periodice maghiare atestă 
progresul şi orientarea modernă a industriei din Banatul istoric la începutul secolului al 

XX -lea. În decurs de numai un deceniu ( 1900-191 0), numărul stabilimentelor economice 
considerate industriale a crescut cu 3 1 86, respectiv cu 8 , 1  %.  A fost un progres impor
tant, mai cu seamă în oraşul Timişoara, unde numărul unităţilor cu profil industrial a 
sporit cu 2 1 ,8%. Semnificativ este sensul în care a decurs această dinamică. 

3 Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p. 133-167; 26 1 -337. 

4 Valeriu Leu, Modernizare şi imobilism, Ed. Banatica, Reşiţa, 1998, p.23-44. 
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Stabilimentele înregistrate fără angajaţi, deci simple ateliere familiale tradiţionale, cunosc 
o reducere numerică de 5,5% din totalul unităţilor economice industriale. În schimb, 
întreprinderile cu până la 20 angajaţi, considerate mici şi mij locii, au înregistrat un spor 
de 5 , 1  %.  Orientarea spre util izarea muncii salariate şi dezvoltarea modernă a 
stabilimentelor industriale este evidentă. O demonstrează, mai cu seamă, evoluţia 
întreprinderilor mari, care aveau peste 20 angajaţi. Acestea înregistrează o creştere 
numerică cu 1 24 unităţi (de la 106 la 230) între anii 1 900 şi 19 10, respectiv cu 1 17%. 
În raport cu anul 1900, în anul 1 9 10  întreprinderile mari deţin un procentaj dublu din 
totalul unităţilor industriale înregistrate. Această evoluţie cantitativă pozitivă a fost 
însoţită de extinderea domenii lor industriale care marcau direcţiile prioritare de 
modernizare economică. 

Tabel !. Dinamica industrială între anii 1 900- 1 9 1 0� 

Nutrulr intreprinderi 

Comitatl Total Firii angajaţi 1-10 angajati 11 -20 angajaţi Pesle 20 angajaţi 

oraş 1900 1910 C reştere 1900 1910 Direc 1900 1910 mrec 1900 1910 Direc 1900 1910 
:'llr. Nr. Nr. % % % % % % % % % % % % 

Caraş-
8229 8803 574 7,0 7 1 .3 65,7 -5.6 27,9 32.8 4,9 0.3 0.6 0.3 0,5 0,9 

Severin 
Timiş 10104 10836 732 7,2 69,4 65. 1 -4.3 30.4 34,0 3.6 0, 1 0,8 0.7 0, 1 0. 1 
Torontal 16 109 1722 1 1 1 1 2 6.9 69,4 65,4 -4,0 30.3 33.9 3.6 0,2 0,4 0,2 0. 1 0,3 
Timişoara 2778 3384 606 21 .8 60,7 55.9 -4,8 36.9 4 1 ,2 4,3 1 .2 2, 1  0,9 1.2 1 ,8 
Vârşe! 1276 1334 58 4.5 58.9 5 1 .8 -7. 1 46.6 46,5 -0, 1 1.3 0,9 -0,4 0.3 0.8 
Pancevo 890 934 44 1 1 ,7 58,3 5 1 ,2 -7, 1  47.9 46,5 - 1 ,4 0,6 1 .7 1 , 1 0,3 0,6 
TOTAL 39386 42572 3 186 8, 1 64.7 59.2 -5,5 34,3 39,4 5, 1 0,6 0,6 0,0 0,4 0,82 

Tabel 2. Domenii moderne de activitate industrială. Numărul întreprinderilor în anul l 9006 

Caraş-
Ramura induslriall 

Senrin 
Timiş Toronlal Timişoara Virşeţ Pancevo Total 

laduotrla de mqlnl 4 3 2 6 1 1 14 
Ceotrale electrice 3 - 1 1 1 - 6 
lootrumeute medicale 5 1 1 5 1 1 14  
ludulltria lioU 6 3 10 6 1 7 33 
Prel•erarea elraU 3 22 3 7 1 - 36 
Abatoare 2 3 3 1 1 - 10  
Prodooe coometlee 9 9 26 7 3 - 54 
Fabrici de Jeajerle 2 4 2 3 - 2 1 3  
lotreprlnderl de eonotrucţll 38 27 4 1  23 8 6 143 

5 Magyar Statisztikai Kozlemenyek, vol . l 2, Budapesta, 1906, p.246-256. 
6 /dem, vol .48, p. 24-27. 

Direc 

% 

0.4 

0.2 
0,6 
0,5 
0,3 
0,42 
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În cele trei comitate bănăţene se aflau în acti vitate şase centrale electrice 
pentru iluminatul public şi privat; 54 unităţi pentru real izarea produselor cosmetice; 10 
abatoare; 14 fabrici pentru producerea instrumentelor medicale, etc. 

O componentă importantă a procesului de modernizare din societatea 
bănăţeană a constituit-o preocuparea pentru înzestrarea tehnică a întreprinderilor 
industriale şi dotarea economiei agrare cu utilaje perfecţionate. Moara Mare timişoreană 
era considerată. ca dotare tehnică, printre cele mai importante din Ungaria. Prelucra 
anual peste 6.000 vagoane de cereale şi exporta masiv în Germania, Olanda, Bosnia, 
Herţegovina, Franţa 7• 

Întreprinderea de Pălării "Paltim" îşi începe activitatea în anul 1900. Aduce 
maşini şi specialişti din străinătate, fiind considerată una din cele mai recunoscute 
fabrici ale vremii. Realiza produse de excelentă cal itate şi decenii la rând a dominat 
piaţa din Europa, S .U.A., America de Sud8• Fabrica de Pantofi "Turul", întemeiată în 
anul l900, avea instalaţii sub licenţă americană. Exporta produsele în Anglia, Olanda, 
Elveţia, Franţa, S.U.A., etc.9. Filatura din Timişoara, avea utilaje moderne, producea 
anual 2 milioane suluri de fire şi exporta masiv în România, Serbia, Egipt, Austria, Asia 
Mică10• 

Utilajele moderne (locomobi le, batozele, maşini de semănat, maşini de 
secerat) îşi croiesc treptat drumul în agricultura Banatului. Posibil ităţile sporite de 
transport şi de valorificare prin firme special izate de comerţ accentuează interesul 
pentru introducerea inventarului agricol perfecţionat şi orientarea activităţilor agricole 
spre un curs profitabi l .  Preocuparea este evidentă la proprietăţile mari şi mij locii .  
Statistica din anul 1 895 consemnează existenţa în cele trei comitate a: 893 locomobile; 
2440 batoze; 1972 secerători; 2547 semănători etc. 1 1 •  Numărul acestor utilaje nu este 
mare dar folosirea lor indică noua orientare modernă din agricultura bănăţeană. De 
altfel, Banatul istoric acoperea la începutul secolului al XX-lea peste o cincime ( 115) 
din producţia de cereale a Ungariei. Unele mari domeni i  agricole dispuneau de un 
important inventar agricol modern. Domeniul Csekonics din Jimbolia (36.740 jug.) 
utiliza 20 de batoze, 93 maşini de semănat, trei garnituri de locomobi le, dispuneau de 
cale ferată internă, sistem de irigaţie, fabrică de prelucrare a laptelui etc. 1 2• Familia 
Ambrozi din Bazoş avea o moşie de 7210 jug, pe care utiliza două locomobile pentru 

7 Ioan Munteanu ,  Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p.273 

8 Ibidem, p.272-273. 
9 S. Borovszky, Temesvar, Budapesta, f.a. , p.272. 
10 Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Ed. Mirton, 

Timişoara, 2002, p.273. 
1 1  Lajos Kakucs, Contribuţii la istoria agriculturii din Banat. Secolele XVIII

XIX, Timişoara, 1998. 
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12 Ibidem, p. l l l . 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, III, 2004 

arat, şapte batoze, şapte maşini pentru legat snopi etc. n. Se menţine, în mare parte, 
tradiţia în efectuarea lucrărilor agricole, dar se produc şi schimbări semnificative, 
constând din: selecţionarea şi tratarea seminţelor; folosirea prăşitoarelor etc. Se amplifică 
specializarea unor moşii în cultivarea plantelor tehnice: in, cânepă, sfeclă de zahăr, 
rapiţă. 

O componentă însemnată a procesului de modernizare a constituit-o sistemul 
de credit. După anul 1 880, reţeaua instituţiilor de credit înregistrează o rapidă dezvoltare 
şi acoperă toate zonele Banatului istoric, atât în centrele urbane, cât şi în localităţile 
rurale mai mari. În anul 1909, comitatul Timiş avea 80 institute de credit, din care nouă 
erau româneşti; în comitatul Caraş-Severin funcţionau 45 unităţi bancare, iar în comitatul 
Torontal ac ti vau 94. Cele trei comitate dispuneau în anul 1909 de 2 19  institute de 
credit, cu 70 mai multe decât în urmă cu zece ani. Majoritatea acestora erau unităţi 
bancare modeste, de fapt cooperative de credit, cu capitaluri sociale restrânse. Im
pmtant este faptul că ele existau şi activau, cu bune rezultate, şi în numeroase localităţi 
rurale. În anul 1909 activau 45 bănci în cele opt oraşe bănăţene şi 174 în localităţile 
rurale. Unele comune aveau chiar 2-4 asemenea institute de credit: Lovrin-4; Ghilad-
3; Ciacova-3 ; Liebling-3; Mehala-3; Ghizela-2; Orşova-2 etc. Au avut un rol însemnat 
în impulsionarea fenomenelor de modernizare prin finanţarea activităţilor din industrie, 
comerţ, transporturi, agricultură, prin susţinerea eforturi lor de urbanizare şi dezvoltare 
a aşezărilor orăşeneşti şi rurale14 •  

Progresul economic înregistrat la începutul secolului al XX-lea şi, în special, 
dezvoltarea importantă a ramuri lor industriale, a reţelei bancare şi a transporturilor au 
generat reorientări în structura ocupaţiilor persoanelor active. În larga paletă a 
ocupaţiilor se înregistrează noi domenii de activitate, specifice civilizaţiei moderne, 
precum: angajaţii în serviciul transporturilor feroviare, angajaţi ai instituţiilor bancare, 
ai transportului în comun (tramvaie în Timişoara), ai serviciului de telefonie şi deservire 
a populaţiei prin comerţ, poştă etc. Recensămintele din anii 1900 şi 19 10  atestă cu 
claritate această realitate. 

Într-un interval de numai zece ani, populaţia ocupată şi dependentă de 
sectoarele industriei, comerţului, creditului, transporturilor şi comunicaţiilor a înregistrat 
o creştere cu 58 .346 persoane. A reprezentat o creştere semnificativă dacă avem în 
vedere faptul că în acest interval de timp populaţia totală a Banatului a sporit cu numai 
5 1 .793 locuitori. Înseamnă că o parte a locuitorilor de la sate s-au desprins de ocupaţiile 
agricole tradiţionale şi s-au orientat spre activităţile economice legate de evoluţia modernă 
a societăţii .  Datele statistice oferite de recensămintele timpului atestă faptul că aproape 
o treime (32,2%) din populaţia Banatului (activă şi întreţinută, respectiv pasivă) era în 

13 S. Borovszky, op.cit., p. 173.  
1 4  Ioan Munteanu, Mişcarea naţională din Banat. /88/ - /9/8, Timişoara, 1994, 

p. 64-66. 
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Tabel 3. Populaţie activă şi dependentă de ramuri economice. Numărul şi procentul de locuitori . 15 

Comita ti 1 lnduslrie Comert şi credit 
oraş 
An 1900 19 10 1 Creştere 1900 1910  Cre$trre 

Carat- 45654 1 
1 59970 1 4 3 1 6  5994 8 1 36 2 L42 

Sr\·crin 10,8 1 1 2.9 j 2 . 1  ' 1 .4 1 .8 0.4 1 
402 1 7  1 4692K 1 67 1 1  6932 90 1 2  20SO 

Timi, 1 1 ----;ce·--
! 10.� 1 1 .7 0,9 1 .8 . 2j- 0.5 

6.1869 74539 1 0(>40 12370 1 6866 4496 
Torontal 

10,8 1 2,5 1.7 2 , 1  2.R 0.7 
20095 28235 8 1 40 5658 7469 I H  I l  Timişoan 

33,9 38,9 5.0 9.6 10,3 0,7 
6 1 57 7035 880 1 774 2014 240 Virşeţ 
24,4 25.7 1 .3 7.0 7.4 0.4 
5035 5870 840 1952 2267 3 1 5  

Pucevo 
26.4 28,2 I ,R 10.3 10,9 0,6 

1 � 1027 222577 4 1 550 34680 45764 1 1 084 
Totol 

19,5 2 1 .8 2.3 3.2 3,5 0.3 

Transporturi şi 

comunicafii 

1900 ! 19 10 
S907 ! 1 1 773 
2.1) i 25 

. 
4490 1 5940 

1 , 1  1 ,5 

7 3 1 8  1 0560 

1 ,2 I ,R 
5 1 74 650H 

8,2 9,0 
1 266 1241  

5.0 4.5 

868 1203 

4,6 5.8 

28023 37225 

3.7 4,2 

Creştere 
2866 

0.5 

1450 

0,4 

3242 

0.6 

1 334 

0,8 
-25 
-0.5 

335 

1 ,2 

9202 
0.5 

Tola! 

1900 1910  Creşlere 

7i39� 93 1 55 1 5761 

1 7.5 20,0 1.5 

5 1 65 1 6 1 9 1 6  1 0265 

1 .1.2 1 5.5 2.3 

83559 1 0 1 992 1 8433 

14. 1  1 7,2 3 , 1  

3093 1 42227 1 1 296 

52.2 5R.2 6,0 
9 1 95 1 0293 1 098 

36,4 37,6 1 ,2 

7857 9350 1493 
4 1 .3 44,9 3.6 

260587 3 1  893J 58346 

29.1 32.2 3 . 1 3  

anul 191 O legată şi dependentă de aceste activităţi moderne. Ponderea este mai ridicată 
în centrele urbane. În Timişoara, 58,2% din populaţie era dependentă de aceste activităţi; 
în Pancevo 49,9%; în Caransebeş 48,3%; în Lugoj 5 1 ,8%; Biserica Albă 38,9%; 
Becicherecul Mare 44,5; în Kikinda Mare 35, 1 %; în Vârşeţ 37,6%16• Afluenţa forţei 
de muncă spre aceste sectoare moderne se explică prin atenţia acordată condiţiilor de 
muncă şi de pregătire profesională, întemeierii de noi întreprinderi şi instituţii cu aceste 
profile, salarizări corespunzătoare. Fiecare întreprindere îşi asigura pregătirea calificată 
a angajaţilor prin cursuri de seară sau şcoli de ucenici. Camera de Comerţ şi Industrie 
din Timişoara acorda anual burse pentru specializarea în străinătate1 7• Locuitorii satelor 
bănăţene rărnân legaţi, prioritar, de ocupaţiile agricole tradiţionale. Dar şi în lumea 
rurală sunt evidente tendinţele de rupere de această realitate şi de încadrare în activităţi 
care detineau evoluţia spre un nou statut social. Fenomenul este destul de pronunţat în 
o serie de localităţi rurale mai mari care căutau să se apropie de nivelul unei civilizaţii 
urbane. Populaţia dependentă de activităţile moderne menţionate reprezintă: 54,9% în 
Ora viţa; 65,2% în Orşova; 77,4% în Reşiţa; 34, 1% în Făget; 54,9% în Jimbolia; 42, 1% 
în Periam; 36,7% în Sânnicolaul Mare; 40,0% în Lipova; 40, 1 %  în Ciacova etc. 1 8

• 

Cu siguranţă, ocupaţiile considerate industriale în unele din aceste localităţi 
rurale erau, în realitate, activităţi meşteşugăreşti, familiale sau cu un număr restrâns 

15 Magyar Statisztikai Kozlemenyek, vol.48, Budapesta, 19 13, p. 24-27. 
16 /dem, p. 706-743. 
1 7 Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Ed. Mirton, 

Timişoara, 2002, p. 270-274. 

1 28 

1 8  Magyar Statisztikai Kăzlemenyek, vo1 .48 , Budapesta, 1913 ,  p. 696-743. 
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de angajaţi. În mai mică măsură erau activităţi industriale propriu-zise, orientate pre 
prelucrarea produselor agricole, producerea materialelor de construcţie. Majoritatea 
satelor bănăţene aveau, încă, un număr restrâns de locuitori orientaţi spre activităţi 
productive desprinse de ocupaţiile agricole. În localitatea Balinţ, erau legaţi de asemenea 
activităţi 16,4% din locuitori, în Dalboşeţ-5,3%; în Berlişte- 10,6%; în Gherteniş-6,6%; 
în lgriş-1 1 ,4%; Lovrin -20,7%; Saravale- 10, 1 %  etc. 19 •  

Procesul de modernizare în majoritatea localităţilor rurale se desfăşura lent, 
dar orientarea şi evoluţia în acest sens sunt evidente. 

Dezvoltarea economică înregistrată în localităţile bănăţene la începutul 
secolului al XX-lea şi diversificarea ocupaţiilor productive s-au corelat cu extinderea 
reţelei şcolare şi creşterea gradului de instruire a populaţiei. Au definit componente 
majore în evoluţia modernizării din societatea europeană. Banatul istoric s-a integrat 
în această evoluţie şi a receptat nevoia sporită de instruire a oamenilor, pretinsă de 
civilizaţia modernă. Atestă această realitate procentul ridicat al ştiutorilor de carte. 

Tabel 4. Ştiutorii de carte în vârstă de peste 6 ani (în procente). 20 

Anul/ Caraş-
Timiş Torontal Timişoara Vârşeţ Pancevo 

ComitaUOraş Severin 

1 900-în 
42,9 55,0 57,2 77,2 73,7 72,8 

procente 

1 9 1 0-în 
50,7 62,1 64,7 80,9 76,8 74,3 

procente 

Creştere - în 
7,8 7,1 7,5 3,7 3 , 1  1 ,5 

procente 

Media 

Banat 

63, 1 

68,3 

5,2 

Într-un interval de un deceniu ponderea ştiutorilor de carte cu vârsta de 
peste şase ani a crescut cu 5 ,2%, creştere superioară dinamicii demografice din 
provincie, care a înregistrat un spor de numai 3,4%. Înseamnă că s-a accentuat interesul 
pentru frecventarea instituţiei şcolare şi s-a extins reţeaua şcolară. În anul şcolar 
1907/1908 erau cuprinşi în diferite forme de instruire: aproximativ 12,5% din totalul 
locuitorilor comitatului Caraş-Severin; 1 6,5% în comitatul Timiş; 15,3% în comitatul 
Torontal; 14% în Timişoara; 17% în Vârşeţ; 16,2 % în Pancevo. Semnificativă pentru 
procesul modernizării este diversificarea reţelei şcolare şi corelarea ei la noile cerinţe 
in societate. În anul şcolar 1907/1908 reţeaua instituţiilor de învăţământ avea următoarea 
structură. 

19 Jdem. 
2 0 Jdem, vol.42, Budapesta, 1 9 12, p.34. 
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Tabel 5. Număr instituţi i  şcolare în anul 1 907/1 908. � �  

Profilul instituţiei Caraş-Severin Timiş Toronlal Timişoara Vârşe! Pancevo Total 

Grădiniţcle normale, regulate 1 8  37 1 1 7 8 4 6 1 90  
Grădiniţe-azil. Orfelinate 9 12  - 21  
Şcoli elementare - zilnice 422 353 358 2 1  5 8 1 1 67 
Cursuri-şcoli de repetiţie- Generale 330 1 76 19 1  6 1 704 
Cursuri-şcoli de repetiţie. Economice 34 143 1 1 9  1 1 298 
Cursuri-şcoli de repetiţie. Specializare 1 2  1 6  9 2 1 1 4 1  
Şcoli d e  ucenici industriali 1 2  1 6  9 2 1 1 4 1  
Şcoli d e  ucenici comerciali 3 3 2 1 1 1 I l  

Şcoli populare superioare. Băieţi - -
Şcoli populare superioare. Fete 1 - - 1 
Şcoli civile. Băieţi. Licee 5 2 3 1 1 1 2  
Şcoli civile. Fete. Licee 6 3 6 4 1 2 22 
Şcoli pedagogice. Educaloare - 1 1 
Şcoli pedagogice. 1 nvăţători 1 1 - - 2 
Şcoli pedagogice. invăţătoare 1 1 
Total instilu!ii şcolare 843 758 826 49 1 5  20 25 1 2  

Cu excepţia instituţiilor universitare, Banatul dispunea în preajma primului 
război mondial de toate formele moderne de învăţământ, de la grădiniţe, orfelinate, la 
şcoli de ucenici, licee, şcoli pedagogice. Interesul pentru consolidarea ştiinţei de carte 
şi a cunoştinţelor profesionale rezultă din organizarea unui mare număr de cursuri de 
repetiţie la sfârşit de săptămână. Cursurile de repetiţie de cultură generală erau urmate 
în anul şcolar 1907/1908 de 26.7 16  persoane, iar cele cu profil economic de 22.926 
persoane22• Şcolile de ucenici cu profil industrial erau urmate de 6.023 elevi, iar cele 
cu profil comercial de 7 14 elevF3. În anul şcolar menţionat, 6.737 tineri erau orientaţi 
spre o pregătire profesională care detineau activităţi economice moderne. Unele din 
cele 1 . 1 60 localuri de şcoală aflate în proprietatea sau folosinţa instituţiilor de învăţământ 
elementar, zilnic, dispuneau de săli de sport, săli speciale pentru lucru manual, camere 
pentru material didactic, bibliotecă şcolară24• Tendinţa de a moderniza activităţile de 
învăţământ este evidentă. deşi dificultăţile materiale frânau desfăşurarea normală a 
procesului respectiv. 

Prefacerile importante care aveau loc în domeniile economice, în viaţa socială 
şi culturală a comunităţilor bănăţene sunt accentuate de preocupările  pentru 

1 30 

2 1  Idem, vol .3 1 ,  Budapesta, 19 13 ,  p. 486-487. 
22 Idem. 
23 Jdem. 
24 Jdem, p.350-35 1 .  
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introducerea şi extinderea în cadrul aşezărilor a elementelor moderne de civilizaţie. 
Fenomenul are amploare mai mare în centrele urbane, dar se derulează cu intensitate 
diferită şi în localităţi le rurale. În şedinţa ordinară a Congregaţiei Comitatului Torontal 
din toamna anului 1 893, vicecomitele Daniel este împuternicit să elaboreze planul de 
extindere a reţelei telefonice pe întreg teritoriul comitatului. Proiectul întocmit de 
vicecomite prevedea ca toate localităţile să fie legate telefonic de centrale de plasă, 
iar acestea cu capitala comitatului25• Reţeaua telefonică este realizată în anii următori 
şi se va întinde pe 455 km., costând 27.3 1 8  fl . ,  din care statul a achitat 1 5 .000 fl . ,  iar 
restul localităţile rurale. Spre sfârşitul primei conflagraţii mondiale, Direcţia Poştei din 
Timişoara, care coordona activitatea în întreg Banatul istoric, avea în subordine 2 1 8  
oficii poştale, 1 02 agenţii telefonice ş i  peste 7800 posturi telefonice26• Construirea şi 
punerea în folosinţă a centralelor electrice a însemnat pentru o parte din locuitorii 
Banatului un nou pas pe calea modernizării .  Energia electrică este introdusă treptat, 
ca forţă motrică, în unele întreprinderi industriale, în transportul în comun, iluminatul 
străzilor şi al locuinţelor. Puterea instalată a centralei electrice din Timişoara ajunge la 
6.486.085 kw în anul 19 14 şi ali menta 1 .426 motoare electrice, 2.286 becuri din iluminatul 
public şi 70.862 becuri din locuinţele private27• Peste 7.000 familii utilizau în locuinţe 
ilurninatul electric. Timişoara a fost al doilea oraş de pe teritoriul României de azi care 
a introdus în exploatare tramvaiu l  electric. În anul 1 9 19 lungimea liniei de tramvai 
electric era de 10,87 km şi erau utilizate 34 vagoane pentru transportul călătorilor28• Şi 
oraşul Vârşeţ dispunea de centrală electrică în anul 1900, iar în cornitatul Caraş
Severin funcţionau 3 asemenea unităţi producătoare de energie. 

Lucrări importante s-au desfăşurat pentru introducerea canalizării ş i  
alimentării cu apă potabilă şi menajeră în unele centre urbane, pentru amenajarea 
modernă a străzilor prin construirea de trotuare, pietruirea carosabilului. Vatra oraşului 
Timişoara în anul 1 9 1 2  cuprindea o suprafaţă de 72,4 ha. de străzi pavate sau asfaltate. 
A însemnat un efort financiar important din partea comunităţii timişorene29• Lucrări de 
amenajare, însă de mai restrânsă amploare, s-au efectuat şi în celelalte centre urbane 
ale Banatului istoric. Ele schimbau treptat înfăţişarea localităţi lor respective şi ofereau 
alte condiţii de viaţă locuitorilor lor. S-au efectuat lucrări pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă a localităţilor prin săparea unor fântâni de mare adâncime; ample măsuri au 
fost întreprinse pentru desecarea zonelor băltite sau mlăştinoase, pentru construirea 
de diguri în vederea limitării inundaţiilor. 

25 Dreptatea, Timişoara, 1, 1 894, nr. 16, din 2 1  ianuarie, p. 4. 
26 l.Conciatu, Timişoara. O scurtă monografie, 1 920, p. 53 .  
27 J.Geml, Alt-Temeswar. lm Letzten Halbyahrh undert 1870- 1920, Timişoara, 

1927, p. 167 
28 Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Ed. Mirton, 

Timişoara, 2002, p. 248 
29 Ibidem, p. 243 . 
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Însemnate schimbări s-au produs în construirea caselor şi modernizarea 
locuinţelor. A definit o certă preocupare pentru ameliorarea condiţiilor de locuit şi de 
integrare în pretenţiile unei civi l izaţii moderne. Fenomenul este evident în centrele 
urbane, dar se manifestă şi în localităţile rurale. Existenţa unui mare număr de 
întreprinderi de construcţii, mai ales fabrici pentru producerea de cărămizi şi ţigle arse, 
duce la schimbarea parţială a înfăţişării multor localităţi. Se manifestă mai ales în 
modul de construire a caselor. Este păstrată tradiţia construirii caselor din văiugă, 
acoperite cu trestie sau paie, mai cu seamă în zonele de câmpie. Însă, în vatra aşezări lor 
bănăţene îşi ocupă locul tot mai numeroase case construite din cărămidă arsă sau 
piatră, cu coperiş de ţiglă. Exemplificăm cu datele oferite de recensămintele anilor 
1900 şi 19 10. 

Tabel 6. Tipuri de construcţie a caselor (în procente)30 

Tipul de constructie Caraş-Severin T"uniş Torontal Timişoara Vârşet Pancevo Media 
Anul 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 

Construite din piatri 27,9 32,4 12,5 14,8 9,9 1 1 ,6 
şi cirămidi 

47,4 62,6 30,3 43,2 36,2 35,4 27,5 33,3 

Case cu rundament de 

piatră şi perefi din 9,7 1 1 , 1  7, 1 19,0 6,4 18,7 10.2 15,1  38,1 3 1 ,8 8,6 15,9 • 1 3,4 18,6 
văiugi 

Construite din viiugă 6,9 6,2 58,3 47,7 82,3 68,7 38,8 20,7 3 1 ,5 25,0 55,0 48,3 45,3 36,1 
sau pământ 

Construite din lemn; 55,5 50,3 22,1 18,5 1,4 1,0 3,6 1,6 0,1 0,0 0,2 0,4 13,8 12,0 
alte materiale 

Acoperite cu figli 28,2 47,5 46,4 63,1 46,1 66,3 50,3 80,0 82,9 9 1 ,7 93,2 96,5 57,8 74,2 
Acoperite cu trestie; 12,1 9,0 44,7 3 1 ,9 49,4 31 ,6 14,1 6,6 2,3 0,7 6,6 3,2 2 1 ,6 13,8 

paie 

Acoperite cu şindrilă 59,7 43,5 8,9 5,0 4,5 2, 1 35,6 13,4 14,8 7,6 0,2 0,8 20,6 12,0 

În cursul unei perioade de zece ani, ponderea caselor construite din piatră şi 
cărămidă a crescut cu 5,8%; a celor cu fundament de piatră ş i  pereţi din văiugă a 
sporit cu 5 ,2%. În schimb, s-a redus ponderea caselor construite din văiugă, pământ 
sau lemn. Şi mai evidentă este noua orientare în privinţa materialelor utilizate la 
acoperirea construcţiilor. Ponderea caselor acoperite cu ţiglă a crescut cu 1 6,4% în 
acest interval de 1 0  ani. Preocuparea pentru a realiza construcţii mai rezistente, mai 
spaţioase, după cerinţele unei civilizaţii moderne, se amplifică la sate şi mai cu seamă 
în centrele urbane. În anul 19 10, din totalul caselor existente în Banat, 5 1 ,9% erau 
construite din piatră şi cărămidă sau aveau fundament din piatră şi pereţi din văiugă. 

30 Magyar Statisztikai Kăzlemenyek, vol .42, Budapesta, 1 9 1 2, p. 37-38. 
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Aproape trei pătrimi (74,2%) erau acoperite cu ţiglă. În Lugoj din cele 2.839 clădiri ale 

oraşului, 1 .80 1 erau construite din piatră şi cărămidă arsă (63,%). În Caransebeş, din 

cele 1 .406 clădiri existente, 549 erau construite din piatră şi cărămidă3 1 •  Un interes 

sporit se poate constata pentru realizarea unui anumit confort prin construirea de 

locuinţe cu două sau mai multe camere, dotate cu bucătărie, camere pentru servitori şi 

chiar băi. A existat o certă preocupare pentru ameliorarea condiţiilor de locuit prin 

reducerea numărului de persoane care locuiau într-un apartament sau într-o cameră. 

Structura locuinţelor existente în anul 1 9 1  O confirmă această realitate. 

Tabel 7. Structura locuinţelor în anul 1 9 1 03 1  
Număr locuinte, camere, dependinte Nr. persoane la 

Comitatl Camere 
Camere 1 1 

oraş Case Apartamente de Bucit.irii Antreu Băi Dormitoare 
senitori apartament camerA 

locuit 

Caraş-
93996 105939 144834 100578 5702 611  1 15 1545 4.40 3.22 

Severin 

Thniş 82090 96229 143718 88058 628.1 370 177 1290 4.16 2.19 

Torontal 1 11192 141904 214021 1 3 1 791 12111 584 302 2441 4,19 2.78 

T'unişoara 6252 18073 30414 17517 3010 1241 1 8 1  1463 4.01 2.38 

Vârşef 4837 1522 12420 6763 841 76 46 237 3.64 2,20 

Pancevo 2921 5611 9358 5256 1881 104 35 251 3.71 2.22 

Total 
307294 375278 554165 349963 30436 2986 856 7239 4.2 1 2.85 

Banat 

Considerăm că procesul de ameliorare a condiţiilor de locuit se găsea încă 

într-o fază incipientă la începutul secolului al XIX-lea, dar noua tendinţă este clară şi 

se manifestă în primul rând în mediul urban. În Timişoara, la o casă revin, în medie, 2,9 
apartamente şi 4,9 camere, la care se adaugă bucătării, băi, dormitoare, antreu, camere 

pentru servitori. Reveneau la o cameră de locuit doar 2,38 persoane, ceea ce corespundea 

unor condiţii decente de viaţă pentru perioada de timp la care ne referim. În comitatul 

Caraş-Severin revenea la o casă, în medie, 1 ,6 camere de locuit şi 3,22 persoane la o 

cameră. Situaţia era mai bună în comitatul Torontal, unde la o casă reveneau 1 , 8  
camere de locuit ş i  2 ,  78 persoane l a  o cameră. Efortul locuitorilor satelor de a construi 

case mai spaţioase, mai trainice, dotate cu unele dependinţe pretinse de civilizaţia 

modernă este vizibil, deşi nu se manifesta cu intensitate. 

Schimbarea care se realizează treptat în înfăţişarea aşezărilor din Banatul 

istoric rezultă cu claritate şi din comparaţia cu situaţia existentă în alte regiuni ale 

Ungariei în preajma primului război mondial. În anul 19 10, media pe întreaga Ungarie 

a caselor din piatră şi cărămidă arsă era de 2 1 ,3%, iar în Banat de 33.%, în Transilvania 

31 ldem, voi . 6 1 ,  Budapesta, 19 16, p. 8-9. 
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de 23.9% etc. Casele şi dependinţele acoperite cu ţiglă reprezentau în toată Ungaria 
37,3%, iar în Banatul istoric 74, 1 %. Din acest punct de vedere, Timişoara şi chiar 
Vârşeţul depăşeau alte oraşe importante ale Ungariei32• În anul menţionat. Timişoara 
avea 344 edificii cu un etaj , 148 cu 2 etaje, 9 cu trei etaje;  Vârşeţul avea 95 clădiri 
etajate, iar Pancevo 46. Edificii asemănătoare ocupă un loc tot mai important şi în 
urbanistica comitatului Caraş-Severin, unde sunt înregistrate 525 clădiri etajate. 

Mutaţii evidente se produc şi în mentalitatea oamenilor, în modul în care 
concep condiţiile de viaţă. Pentru o parte din populaţia bănăţeană, o casă nu mai 
constituie acum doar un simplu adăpost, o locuinţă, ci şi o modalitate de a afişa o 
anumită condiţie economică şi socială, de a defini o situaţie materială. Foarte mulţi din 
cei plecaţi în S.U.A. spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi reîntorşi în local ităţile natale 
au investit economii le în construirea de case încăpătoare, trainice sau în cumpărarea 
de pământ. Fenomenul respectiv a generat o nouă mentalitate la sate, care şi-a avut şi 
unele consecinţe negative. Unii săteni ,  cu pământ puţin şi venituri reduse, s-au 
împrumutat la bănci pentru construirea de case mari. Au ipotecat o parte din pământ, 
pe care I-au pierdut prin neachitarea datoriei la bancă. Redactorii ziarului "Drapelul" 
din Lugoj au condamnat adeseori asemenea stări de lucruri, arătând că numeroşi 
ţărani cu avere puţină au început "a-şi zidi locuinţe peste puterile lor, au băgat bani în 
ziduri care nu aduc nici un profit, şi-au ipotecat pământul, pe care apoi I-au pierdut la 
licitaţie"34• Redactorii ziarului amintit nu se arată ostili procesului de modernizare, dar 
considerau că emanciparea satelor se putea realiza numai prin creşterea puterii 
economice a gospodăriilor ţărăneşti, prin evitarea contractării unor datorii mari şi 
ipotecarea pământului35 .  Pentru gospodăririle ţărăneşti mai sărace, ipotecarea 
pământului în vederea construirii de case luxoase poate fi o reală nenorocire. "Risipa, 
luxul şi necumpătarea sunt fraţi de cruce cu uşurătatea şi nesocoteala"36, concluzionau 
redactorii apreciatului ziar lugojean. 

Încurajând efortul de emancipare economică al ţărănimii bănăţene, de 
ameliorare şi modernizare a condiţiilor de viaţă, presa românească a combătut 
exagerările şi unele mentalităţi păgubitoare, intrate în viaţa satului prin dorinţa de a fi 

"în pas cu moda". Gazeta ,,Foaia Oraviţii", în articolul ,,Lux şi modă" condamnă acei 

32 1. Munteanu, Aşezările din Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea. 
Studiu de imagine, în " Identitate şi Alteritate. Studii de irnagologie", voi. II, Ed. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 309. 

33 Ibidem, p. 307. 
34 Drapelul, Lugoj ,  1, 190 1 ,  nr.68, din 25 august/7 septembrie, p. 3 .  
35 1. Munteanu, Imaginea satului în presa românească din Banat la începutul 

secolului al XX-lea, în "Identitate şi Alteritate. Studii de istorie politică şi culturală", 
voi. 3, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 300-301 .  

36 Drapelul, Lugoj , J, nr.68, din 25 august/7 septembrie, p .  3. 
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ţărani care au recurs Ia vânzarea de pământ "numai pentru ca să împlinească pofta 
nesăţioasă a copiilor de a se ţine la modă, de a trăi în deşertăciuni lumeşti, în pofta de 
a-şi înfrumuseţa corpul cu felurite haine, aur, salbe de galbeni"37 . Presa românească a 
lat mereu atitudine faţă de această orientare spre lux şi cheltuieli nechibzuite, care 
însoţea procesul de modernizare din lumea satelor bănăţene. 

Modernizarea a fost un fenomen complex, care s-a desfăşurat în localităţile 
Banatului istoric cu intensitate diferită la începutul secolului al XX-lea. A cuprins 
societatea în totalitatea ei, generând mutaţii importante în viaţa oamenilor, în convingerile 
acestora, în realităţile economice, sociale şi culturale. 

Abstract 

The modemization was a complex phenomenon which included the entire 
historical Banat county, being materialized through specific economic, social and cul
tural manifestation. It also generated important changes both inside the structures of 
the society and in the mentality of the inhabitants. The new direction from certain 
domains (industrial, of transport, of credit system) defined essential elements in the 
process of modemization, causing different changes not only in the inhabitants ' occu
pations, but also in their living conditions. In the wide range of occupations there are 
included new domains of activities, typical of modem civilization. The process of mod
emization was connected both with the extension of educational system and with the 
growth of people's educational degree. With the exception of university institutions, 
the Banat country had al the modem forms of scholar education. 

The important transformations from society deterrnined the accentuation of 
the concems regarding the extension of modem civilized elements inside. 

37 Foaia Oraviţii, Oraviţa, III, 1 9 16, nr. l 05 ,  din 23 iunie/6 iulie, p. 2. 
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ISTORIOGRAF1A ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ 
REFERITOARE LA BANATUL l\IIEDIEVAL 

Tiberiu Ciobanu 

Perioada de după Marea Unire a stat sub semnul desăvârşirii unităţii statale 

a poporului român, când, cu o rapiditate uimitoare, i storiografia din ţara noastră s-a 

adaptat noilor condiţii. Istoricul D. Onciul scria cu entuziasm: " lată, dreptatea noastră 
a învins, steaua noastră s-a înălţat! Mai mândră şi mai preţuită ca oricând, 
România, încununată de gloria biruinţei, se înalţă astăzi între popoare, începând 
o nouă viaţă naţională, o eră a istoriei sale: viaţa şi istoria românimii unite, 
liberă şi sigură stăpânitoare a pământului său strămoşesc"1 • 

Cea mai mare izbândă politică a neamului românesc - aceea a împlinirii 

idealului naţional - a  deschis o epocă în care istoriografia a participat cu luciditate şi 

fervoare Ia noua istorie, care reclama lămurirea fundamentării sale seculare. Se simţea 

imperioasa nevoie de a se forma o cultură istorică naţională care să fie constituită în 

primul rând de specialişti, în domeniu, dar şi de alţi cărturari care puteau contribui la 

împlinirea acestui deziderat. Al. Zub precizează: "Câteva generaţii de istorici se 
mtâlnesc în limitele perioadei interbelice. Unii îşi începuseră cariera cu mult 
înaintea marelui război şi le era dat să o încheie în perioada interbelică. Alţii 
mai longevivi vor trece şi peste limita din unnă. Energii tinere, uneori alcătuind 
grupări destul de închegate, li s-au adăugat în mod firesc. Instituţiile de profil 
(didactic, de cercetare, de consacrare academică, de conservare murală sau 
arhivală etc. ) s-au înmulţit şi s-au modernizat în acord cu nevoile epocii"2• Un 

asemenea proces se desfăşura în mod normal în cele două centre culturale ale Vechiului 
Regat -în Bucureşti şi în Iaşi - pe când în marile metropole ale noilor ţinuturi integrate 

în România Mare, exista o stare specială care necesita măsuri şi mij loace speciale, în 

primul rând pentru creerea unei mişcări istoriografice româneşti. În Vechiul Regat, 
încă înainte de Marea Unire, N. Iorga, într-o sinteză3 din 1 905, remarca o "renaştere" 

naţională a istoriografiei române. Fenomenul respectiv a fost subliniat şi de Titu 

Maiorescu, într-un adaos la Literatura română şi străinătatea ( 1908)4• El evidenţia 

1 D. Onciul, Ideea latinităţii şi a unităţii naţionale, în 
"

Revlst", V, 1 9 1 9, p. 142. 
2 Al. Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, 1 989, p. 24. 
3 N. Iorga, Geschichte der rumănischen Volkes, 1 905, p. 478. 
4 T. Maiorescu, Critice, Bucureşti, 1 966, p. 4 1 1 .  
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"continuarea [istoriografiei române] în acelaşi spirit şi cu aceeaşi conştiinţă", 
din perspectiva influenţei benefice pe care o aveau asupra tinerimii universitare istoricii 

N. Iorga, D. Onciul, I. Bogdan. 
Spre deosebire de Bucureşti şi de Iaşi, în centrele culturale ale Transilvaniei 

şi Banatului, în perioada de după Marea Unire a trebuit să se intemeieze o istoriografie 

românească. Clujul a beneficiat de înfiinţarea Universităţii Dac iei Superioare, creându
se, astfel. condiţii ca. acolo, să se strângă un mare număr de învăţaţi care au avut 
merite deosebite în dezvoltarea istoriografiei româneşti . Din Comisia universitară care 

se îngrijea de buna fiinţare a noii instituţii tăceau parte cei mai importanţi istorici români 
ai vremii: N. Iorga şi V. Pârvan. La Universitatea din Cluj au activat istorici de prestigiu 
descendenţi de pe plaiuri transilvănene, precum sunt I. Lupaş, S. Dragomir, I. Moga, 

Al. Lapedatu, I. Ursu, foarte buni cunoscători ai istoriei românilor din Ardeal şi Banat. 
Acestora, prin anii '40, li s-au adăugat V. Motogna şi Şt. Mangiulea. După cum vom 
vedea mai departe, S. Dragomir şi V. Motogna au scris studii valoroase despre istoria 

medievală a Banatului. 

Clujul şi Iaşiul, având în perioada interbelică universităţi puternice, fiecare 
dintre aceste instituţii dezvoltând câte o mişcare (şcoală) istoriografică reprezentativă 
la nivel naţional, sunt centre de cercetare a istoriei care, credem - spre deosebire de 

Al Zub - că nu trebuie să fie incluse în sfera "localismului creator." O asemenea 
etichetă i se poate atribui Timişoarei, unde un grup restrâns de cărturari ai locului au 
fost preocupaţi de a pune în lumină trecutul istoric al provinciei lor, aceştia însă nereuşind 
să se impună plenar în istoriografia naţională. Şi istoriografia Banatului, la fel ca aceea 

a Transilvaniei, se caracteriza, în perioada interbelică, printr-un pregnant militantism 
naţional. Cei de aici se strădui au să aducă argumente istorice reale privind continuitatea 

neîntreruptă a existenţei românilor în Banat, dreptul legitim al acestora asupra gliei 

strămoşeşti, netemeinicia revizionismului maghiar, etc. Prin această orientare, 

istoriografia românească a Banatului se alinia celei a Transilvaniei. Maturizarea acestei 
istoriografii, prin anii '40, a fost sprijinită de câţiva istorici clujeni5, profesori ai Facultăţii 

de Geografie care se refugiase la Timişoara, în urma consecinţelor Diktatului de la 

Viena, din vara anului 1940. 
*** 

Prin anii '20 ai veacului trecut, moştenita istoriografie românească despre 
Banat însuma doar câteva lucrări apărute în volume6, din care două7 erau sinteze 

5 Între aceştia a excelat Victor Motogna, care a fost conferenţiar la Universitatea 
din Cluj în perioada 1938- 1944. A decedat în Timişoara, în anul 1948. 

6 August Treboniu Laurian, Temişana, sau scurtă istorie a Banatului timişan, 
Bucureşti, 1 848; Vasile Maniu, Disertaţie istorica-critică şi literară despre originea 
românilor din Dacia Traiană, Timişoara, 1 857 ;  Patriciu Dragalina, Din istoria 
Banatului de Severin, I-111, Caransebeş, 1 899- 1902; George Popovici ,  Istoria 
românilor bănăţeni, Lugoj, 1904. 

7 E vorba de lucrări le lui Patriciu Dragalina şi George Popovici. 
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speciale consacrate în exclusivitate istoriei provinciei şi fuseseră scrise de oamenii 

locului, acestea intrând, dealtfel, în conştiinţa cărturarilor de aici. În schimb existau 

numeroase lucrări despre istoria Banatului scrise de istorici străini din MonarhiaAustro

Ungară8. Societatea de Istorie şi Arheologie din Timişoara9 era constituită, cu 

preponderenţă, din istorici de altă naţionalitate, iar cei câţiva cărturari români 10 înscrişi 

în aceasta nu erau specializaţi în domeniul istoriei 1 1 • Societatea de Istorie şi Arheologie 

a editat un buletin ştiinţific, în limba maghiară12, care a fost sistat în anul 19 17. 

Imediat după integrarea Banatului în România Mare, se impunea românizarea 

culturii de aici, în cadrul căreia istoriografia reclama suprema urgenţă, pentru că era 

nevoie ca oamenii locului, românii, să-şi cunoască istoria adevărată, pentru că trebuia 

ca argumentele reale istorice să justifice, şi în cadrul diplomaţiei europene, că Banatul 

face parte din vatra românească strămoşească. 

Prin municipalizarea muzeului din Timişoara (intrarea patrimoniului Societăţii 

de Istorie şi Arheologie în posesia primăriei municipiului în anul 1922), se intenţionează 

ca această instituţie să devină un centru al cercetării istoriei şi un propagator al culturii 

istoriografice în societatea românească. Aşa se face că, în anul 1923, G. Postelnicu, 

conducătorul muzeului, purcede la editarea unui buletin al instituţiei, în care să valorifice 

publicistic datele referitoare la patrimoniul muzeal, precum şi rezultatele ştiinţifice privind 

investigaţiile arheologice şi cele arhivistice din Banat. În "Cuvânt înainte" la primul 

număr al buletinului "Gemina", G. Postelnicu arată că, în paginile acestuia, se va 

publica material privind istoria Banatului ,.şi tot ce se raportă asupra obiceiurilor, 
graiului şi legendelor poporului nostru"13 •  Din păcate, viaţa acestei publicaţii a fost 

scurtă. Au apărut doar 7 numere, în 4 fascicole, în anul 1923. Între materialele apărute 

în această publicaţie se remarcă numai colaborările arheologului clujean dr. Martin 

Roska. Acesta şi-a publicat aici, în serial, raportul săpăturilor arheologice de la Periam, 

judeţul Timiş. 

După câţiva ani, odată cu numirea lui Ioachim Miloia, în 1928, în funcţia de 

director al Muzeului Bănăţean, această instituţie devine un veritabil locaş de cultură. 

8 L. Bohm, Czimer Karoly, S. Marki, Pesty Frigyes, Barat Armin, S. Borovski, 
Ynhann Preyer, Ortway, J. Szentklaray, B. Mil leker etc. 

9 Înfiinţată în anul 1 872, prin străduinţa lui Ormos Sigismund, pe atunci prefect al 
judeţului Timiş. Muzeul Banatului din Timişoara este creat de această Societate. 

10 Dragonescu - unul din principalii sprij initori, financiar, al acesteia, alături de 
Ormos - protopopul Gheorghe Trăi lă, avocaţii şi ziarişti Paul Rotariu şi Gheorghe 
Ardeleanu, dr. Mihai Bej an, arhiereul canonic Ioan Boroş, dr. Al. Gojdu, preotul Ioan 
Micu etc. 

1 1  Excepţie făcea Ioan Boroş, specialist în istoria biserici i .  
1 2 "Tortenelmi es regeszeti erkesito", care a apărut o lungă perioadă de câte 

două, trei şi chiar de patru ori pe an, până în 1 9 1 7 .  

1 3  "Gemina" - Revista Muzeului Bănăţean, an  1 ,  nr. 1 ,  iunie 1923 . 
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Dr. Ioachim Miloia, cel mai important cărturar din Banat, în perioada interbelică, încă 

în primul an de directorat a redactat un material bogat pentru numărul 1 al unui nou 

buletin al Muzeului Bănăţean, numit "Analele Banatului''14• În "Cuvânt înainte" al 

acestuia (pe anul 1928) se arată că publ icaţia va cuprinde şi "lucrări externe" (ale 

colaboratori lor) "ca săpături arheologice şi studii asupra monumentelor istorice din 

provincia noastră" 15 •  

Curând, începând chiar cu fascicula a II-a - publicaţia îşi îmbunătăţeşte 

statutul, ne mai fiind un buletin exclusiv al muzeului şi, implicit îşi lărgeşte profilul, 

devenind revistă "editată cu riscul propriu" de Ioachim Miloia. Acesta, la rubrica 

,,Redacţionale" (în loc de prefaţă) anunţă că: ,,Analele Banatului" îşi va lărgi cadrele: 

va publica tot ce este viaţă bănăţeană din trecut şi prezent, înfăţişată în lumina 
documentelor (sublinierea lui 1. M.)16• Pe întreaga durată a existenţei sale, revista şi

a respectat cu stricteţe programul, astfel că în aceasta au fost publicate şi studii de 

istorie. În felul acesta s-a făcut un pas hotărâtor în revuistica istorică românească din 

Banat. Începutul colaborări lor externe a fost marcat de numele aceluiaşi Martin Roska 

din Cluj, care îşi continua publicarea rezultatelor cercetărilor arheologice de la Peri am, 

judeţul Timiş. 

Spiritul ştiinţific clujean reapare în istoriografia Banatului, în anul următor, 

printr-o fertilă colaborare între Constantin Daicoviciu şi Ioachim Miloia17• Rodul 

conlucrării lor din anul 1 930, al cercetărilor făcute împreună în sudul Banatului, s-a 

concretizat în articole şi studii publ icate în ,,Analele Banatului". 18 Studiul lui 1. Miloia 

- Biserica medievală de La Căvăran - apărut în nr. 4 al revistei, din 1930 (p. 26-53) 

este o operă de pionierat, în această provincie, în domeniul cercetărilor arheologice 

privind obiective din evul mediu. Că Ioachim Miloia avea vocaţie de medievalist o 

dovedesc ş i  studi i le sale Căvăranul în evul mediu (o rectificare istorică) 1 9, 

<<Mănăstirea Săraca> >  centru de cultură şi artă bănăţeană20, Biserica română 

14 Aurel Turcuş, , .Analele Banatului " şi Lupta Lui Ioachim Miloia pentru 
existenţa acestei publicaţii, în volumul Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe Mudura, 
Nicolae Săcară, Un erudit cărturar Ioachim Milo ia, Editura ,,Mirton", Timişoara, p. 62. 

15 Idem, Ibidem. 
16 Idem, Ibidem. 
17 Aurel Turcuş, C. Daicoviciu colaborând cu 1. Miloia. Corespondenţă, în 

voi. cit. p. 75-78. 
1 8 C. Daicoviciu şi 1. Miloia, Cercetări arheologice în Banatul de Sud, în AnB 

m ( 1930), nr. 4, p. 10-25; Miloia, Biserica medievală de La Căvăran, în AnB III 
( 1930), nr. 4., p. 26-53. În acelaşi an, dar înainte de a face cercetări împreună, C. 
Daicoviciu a publicat în AnB III ( 1930), nr. 2, articolul program Banatul şi arheologia, 
în care atrăgea atenţia şi asupra unor obiective arheologice medievale. 

19 În ,,AnB", IV ( 193 1), nr. 1, p. 33-57. 
z o În ,,AnB", IV ( 193 1 ), nr. 2-4, p. 85- 1 14. 
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din Lipova21 şi numeroasele procese verbale21 pe care le redacta el la şedinţele de 

lucru ale membrilor Societăţii de Istorie şi Arheologie, al cărei preşedinte era din anul 

1928. 

Din aceste procese verbale se desprinde interesul său de a iniţia cercetări, 

"
în locurile în care fie toponimia, fie tradiţia populară păstrau amintirea unor 

monumente dispărute: Mănăştururile, Remeţile, Ohabele, Cetăţuile, 
< < Călăşturul> > de lângă Opatiţa, Satchinezul, Margina, Bulciul, Chelmacul 
etc"23 •  

Folosindu-şi temeinicele cunoştinţe de istoria artelor2\ a datat două straturi 

succesive de pictură ale bisericii din Lipova, în secolele XIV-XV şi a evidenţiat rolul 

de mănăstire pe care 1-a avut biserica respectivă pentru românii din zonă în evul 

mediu. În privinţa Mânăstirii Săraca din judeţul Timiş, în baza cercetării arhitecturii 

monumentului, i-a certificat vechimea, datând-o, pe bună dreptate, înainte de ocuparea 

Banatului de către turci, din anul 155225• 
În urma cercetărilor arheologice, efectuate în anul 1930, într-un loc (la 

"
cetăţuie") din marginea localităţii Căvăran (în prezent C. Daicoviciu, jud. Caraş

Severin), a ajuns la conci uz ia că acolo a existat o impunătoare biserică - sală, cu altar 

rectangular, prevăzută cu contraforturi de factură gotică 
"
datată corect de Miloia, 

în funcţie de contextul arheologic, în secolul al XIII-lea"26• 
În vara anului 1934, Institutul Social Banat Crişana a organizat o "campanie 

monografică" în localitatea Belinţ, jud. Timiş. Din grupul care a efectuat cercetarea 

respectivă, pentru alcătuirea monografiei localităţii Belinţ a făcut parte şi 1. Miloia. 
Aici, el a efectuat investigaţii arheologice şi a descoperit o altă biserică - sală, care 

avea absida altarului semicirculară. Relatarea despre această descoperire a fost 

publicată în lucrarea Anchetă monograjică în comuna Belinţ, apărută în anul 1 938. 

Referindu-se la descoperirea de către Miloia a celor două biserici - din Căvăran şi din 

Belinţ - cercetătorul timişorean dr. Nicolae Săcară afirmă: , ,Mulţi dintre cercetători, 

2 1 În ,,AnB", 1 ( 1 928), nr. 1 ,  p. 26-42. 
22 Publicate la sfârşitul fascicolelor din ,,AnB". 
23 Nicolae Săcară, Ioachim Miloia - cercetător şi protector al monumentelor 

istorice, în voi. cit. p. 1 O 1 .  
24 A studiat în Italia, în perioada 1921- 1927. La Universitatea din Roma şi-a susţinut 

două teze de doctorat: La corrente de! gotico intemazionale ed i fratelli Lorenzo e 
Iacopo Sal imbeni da San Severino şi La legenda delia croce nella literatura e nel' arte 
medievale. De curând acestea au fost publicate în traducere românească (Curentul 
goticului internaţional şi fraţii Lorenzo şi Iacopo Salimbeni din San Severino, 
Editura Eurostampa, Timişoara 2002; Legenda crucii în literatură şi arta medievală, 
Ed. Eurostampa, Timişoara 2000). 

25 Nicolae Săcară. op. cit., p. 100. 
16 /bidem, p. 100- 10 1 .  
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chiar contemporani nu sesizează importanţa excepţională a descoperirilor sale, 
căci ambele monumente scoase la iveală reprezintă în chip limpede ctitorii ale 
cnezimii şi nobilimii româneşti - medievale, arătând fie receptarea în Banat a 
influenţelor stilului gotic (aidoma zonelor învecinate ale Zărandului, Hunedoarei 
ş i  Haţegului, în cazul Căvăranului), fie păstrarea tradiţiilor constructive 
bizantine, ilustrată de tipul de plan descoperit la Belinţ"27• 

Fiind conştient de importanţa districtelor româneşti din Banat în privinţa 
continuităţii etniei noastre pe aceste meleaguri, Miloia a găzduit în revista sa un studiu 

în două părţi dedicate prezentării acestei organizaţii administrative: Iuliu Vuia -
Districtus Walachorum. Cercurile româneşti bănăţene.28 Prin această lucrare, în 
istoriografia românească din Timişoara despre districtele bănăţene, se deschide un 

demers ştiinţific căruia i s-a acordat o atenţie aparte în perioada interbelică. 
*** 

Din păcate, fascicola 9 a ,,Analelor Banatului" (tipărită în anul 1 932) a 

fost ultimul număr al valoroasei publicaţii care a fost întreruptă datorită lipsei de mijloace 
materiale29• 

Însă, în anul 1932, în Timişoara a avut loc un eveniment cu consecinţe ben
efice extraordinare pentru dezvoltarea vieţii culturale de aici şi, implicit, pentru stimularea 

istoriografiei bănăţene, cu aplecare specială pentru evidenţierea realităţilor româneşti 
din evul mediu. E vorba de înfiinţarea Institutului Social Banat Crişana (I.S.B.C.), 
care "timp de 14 ani ( 1932-1946) a reprezentat un centru de cristalizare a activităţii 
ştiinţifice şi civice a numeroşi intelectuali bănăţeni"30• Cei mai reprezentati vi dintre 

aceştia au fost Ioachim Miloia, şeful Secţiei cultural-artistice, dr. Cornel Grofşorean, 
vicepreşedintele I.S.B.C., ing. arhitect Victor Vlad, praf. Traian Topliceanu, dr. Aurel 

Cosma, dr. Emil Botiş, Aurel Bugariu, dr. IosifNemoianu, Cornel Miklosi. 
Dinamismul activităţii membrilor Institutului se impune încă de la început, 

într-o perioadă foarte scurtă (la 2 decembrie 1932, prin avizul Ministerului de Justiţie, 
Institutul Social Banat Crişana a devenit persoană juridică). Un loc însemnat în cadrul 

acestei activităţi îl ocupă înfiinţarea, în anul 1933 a Revistei Institutului Social Banat 
Crişana (R.I.S.B .C.), Cornel Grofşorean fiindu-i director şi Ioachim Miloia: redactor. 
În programul publicaţiei se prevede ca aceasta să fie "icoana fidelă a stăruinţelor 
noastre îndreptate către cunoaşterea oamenilor, stărilor şi faptelor sociale din 
trecutul şi prezentul acestei părţi de ţară"3 1 •  

27 Ibidem, p. 100. 
28 "AnB" II ( 1 929), nr. 2, p. 65-66 şi în ,,AnB" II ( 1929), nr. 3, p. 1 2-37. 
29 Aurel Turcuş, , ,Analele Banatului . . . ", voi. cit. p. 73. 
3° Carmen Cornelia Bălan, Institutul Social Banat Crişana ( 1932-1946). 

Recuperarea culturală şi sociologică a moştenirii Institutului Social Banat 
Crişana, Editura Augusta, Timişoara, 2001 ,  p. 8 .  

3 1  C. Grofşorean, La început de drum, editorial în R. 1. S. B. C. , I ( 1933), nr. 1 ,  
ian-febr. , p. 1 .  
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După doi ani, Ia un bilanţ al activităţii Institutului Social Banat-Crişana, se 

putea constata că: "am reuşit ca aici în Timişoara să creem un periodic românesc 
şi ştiinţific de cea mai mare Însemnătate"32. 

Conducerea revistei era preocupată de crearea unei pedagogii sociale care 

să stimuleze gândi rea politică a cititori lor. "Cu această ţintă am plecat la drum 
în 1932." - mărturisea C. Grofşorean33• Ţelul principal al acestei gândiri politice 

consta în "imperativul de apărare naţională", a apărării Graniţei de Vest, pentru 

că acest spaţiu era "atât de aprig contestat pe la toate Conferinţele şi Congre
sele internaţionale" şi în "manifestările publicistice ungureşti"34• Se considera c 

ă "adevărul românesc era evident dar trebuia scos la lumină" şi că pro

paganda străină trebuia  combătută cu argumente "scoase din documente 
istorice"35 • 

În Raportul redacţiei asupra revistei Institutului Social Banat Crişana ( 1932-

1942), se menţionează că monografii le judeţelor Ungariei, elaborate pe la 1900, "sunt 
pătrunse de vechea tendinţă a ştiinţei maghiare de a justifica, revendica şi apoi 
iarăşi întemeia o stăpânire de fapt", asupra Banatului. 

Aceste monografii ,  care nu au nimic comun cu sociologia, în afară de nume, 

au fost editate de către Societatea monografică a ţării ungureşti (Oszayos Monografiai 

Tarsasag), cu sediul în palatul Academiei Maghiare, conduse de Rakosy Jenă, având 

ca redactor pe numitul Borovsky Samu. " (. . .  ) Cine a luat în mână un singur volum 
din această colecţie de pretenţie monografică, bunăoară aceea de Borovsky 
Samu, va găsi acolo o mulţime de erori şi presupuneri"36. Se precizează că în 

atenţia Institutului şi a redacţiei revistei sale a stat evidenţierea greşelilor din domeniul 

istoriei, existente în acele monografii, fapt foarte important pentru punerea în lumină a 

trecutului adevărat al meleagurilor bănăţene. Raportorul afirmă cu satisfacţie că: ,,Dacă 
rostul Institutului Social Banat Crişana s-ar fi mărginit numai la combaterea 
greşelilor săvârşite în aceste pretinse monografii, raţiunea existenţei sale ar fi 
pe deplin justificată"38• 

32 Raport de activitate, 24.03. 1935, în Arhiva Muzeului Banatului din Timişoara 
(cf. Carmen Comelia Bălan, op. cit. p. 39). 

33 Cornel Grofşorean, în R. /. S. B. C. , VI ( 1 938), nr. 2 1 ,  ian.-mart. ,  p. 69. 
34 1. Negru, După 10 ani de activitate, în R. /. S. B. C. , Număr jubiliar, mai-aug. 

1942, pp. 299-300. 
35 Cornel Grofşorean, Fascism, naţionalism - socialism, comunism naţional, 

în R. /. S. B. C. , VI ( 1 938), ian. -mart. , p. 4. 
36 Raportul redacţiei asupra Revistei Institutului Social Banat-Crişana /932-

1942, în R. /. S.B. C. ,  mai-aug. ,  1942, p. 3 15 .  
3 7  R. /. S. B.  C. , Număr jubiliar, mai-aug. 1942, p. 3 1 5 .  
3 8  Ibidem. 
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În continuare se arată că, şi după Marea Unire, vecinii noştrii au publicat 

lucrări de acest fel .  "De aceea - subliniază raportorul - noul Institut avea ca 
prim scop combaterea propagandei străine prin aceleaşi mijloace, acele ale 
ştiinţei, cu deosebirea că adevărul românesc nu avea nevoie de nici o interpretare 
tendenţioasă. El era evident, totuşi trebuia adus la lumină. Trebuiau adunate 
toate documentele de care se servea propaganda străină, ca apoi să fie pe rând 
combătute".w. 

Se precizează că ideea iniţierii unei asemenea activităţi a fost a lui Cornel 

Grofşorean şi că documentele strânse au fost publicate în revista Institutului. Că 
respectivele documente prezintă o importanţă deosebită este învederat de faptul că o 
mare parte din acestea au fost folosite de Vasile M. Theodorescu în fundamentala sa 

operă Transilvania sub români şi unguri, publicată în anul 194 1 .  Autorul acestei 

lucrări, consemnând izvoarele sale documentare, a apreciat activitatea Institutului şi a 
revistei sale, în mod special aceea a lui C. Grofşorean, nutrită de o fermă atitudine 

patriotică41 •  S-a remarcat că 1. S. B. C. ,._5e poate mândri cu rolul său precursor (. .. ) în 
combaterea propagandei străine, cu mult înainte de înfiinţarea Ligii şi înainte de 
apariţia extrem de valoroasei publicaţiuni trimestriale " Revu de Transylvanie ", 
condusă cu atâta pricepere de profesornl Silviu Dragomir din Cluf'42• 

În deceniile patru-cinci, în Timişoara se întemeiază o istoriografie românească 
promotoare a istoriei regionale. Se dorea realizarea rescrierii istoriei Banatului, din 
perspectivă românească, folosindu-se, cu probitate ştiinţifică, izvoarele documentare. 
Cărturarii locului cunoşteau limbile izvoarelor şi aveau un orizont larg cultural, putând, 
astfel, ca, într-un spirit critic, să aplice o viziune interdisciplinară asupra fenomenelor 
istorice. Am făcut mai înainte referiri, în acest sens, la eruditul Ioachim Miloia, la 

contribuţiile sale în domeniul istoriografiei medievale bănăţene, cercetări pe care nu 

le-a continuat, fiindcă a trebuit să desţelenească alte tărâmuri culturale în Banat, fiind 
deschizător de drumuri în diverse domenii: muzeologie, istorie şi critică de artă, arhivistică 
etc. Prodigioasa activitate i-a fost întreruptă de moartea timpurie, întâmplată în 1 940, 

la vârsta de 43 de ani. 
Cornel Grofşorean ( 1 88 1 - 1 949), absolvent al Facultăţii de Drept din 

Budapesta, cu doctorat la Universitatea din Cluj,  şi-a folosi t  cunoştinţele juridice şi 

pentru a pune în lumină, variate aspecte istorice legate de obiceiul pământului în istoria 

medievală a Banatului şi de originea comunităţii familiale la români în coroborare cu 

jus valahicum43• El pleda pentru o cunoaştere ştiinţifică bazată pe autenticitatea faptelor: 

39 Ibidem . 
.w Ibidem. 
41 Vasile M. Theodorescu, Transilvania sub romani şi unguri, 194 1 ,  p.96. 
42 R. 1. S. B. C. , Număr jubil iar, mai-aug. 1942, p.3 1 6. 
43 Cornel Grofşorean, Originea comunităţii familiale la români în coroborare 

cu jus valahicum în R.I.S. B. C. 1 942, mai-aug. ,  p. 42 1 -426; Idem, Din obiceiul 
pământului în R.I. S.B. C. ,  1940, nr. 30, apr., p. 302. 
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"Doctrina naţionalistă nu poate fi rodnică nici prin discursuri, nici În poezie, ci 
numai prin cunoaşterea ştiinţifică, precisă, a forţelor de care dispunem; când 
cultura este o actualizare a potenţelor pe care dărnicia firii ni le-a sădit în 
suflet, încercarea de a o cunoaşte - azi când momentul istoriei ne pennite să le 
dezvoltăm integral - poate fi considerată o adevărată faptă naţional-culturală"44. 
Din perspectiva aceasta, Grofşorean susţinea ca I.S.B.C. "să cerceteze problemele 
privitoare la starea socială a regiunii de-a lungul Frontierei de Vest şi să contribuie 
la răspândirea cunoştinţelor despre starea economică, culturală şi spirituală a 
Banatului, despre istoria sa adevărată"45• La acest Institut, el a atras un grup de 
intelectuali înzestraţi şi entuziaşti, cu care, în primul rând, a pus bazele unei gândiri 
sociologice în Banat şi a unei valoroase reviste care, pentru vremea aceea, a avut o 
longevitate apreciabilă: 1 3  ani ( 1 933- 1946). Au apărut 27 de numere ale Revistei 
Institutului Social Banat-Crişana, publicaţie editată sub directa conducere a lui C. 
Grofşorean. Din punct de vedere tematic, ca frecvenţă şi pondere a materialelor din 
această revistă- pe primul loc se situează studi ile documentare şi informaţii din viaţa 
naţională şi internaţională privind "realitatea minorităţilor", apoi, cel de al doilea loc 
este ocupat de materiale de istorie locală, realizate în spiritul sociologiei istorice, publicate 
pentru <<a apăra şi legitima o graniţă>>46• Iată cele mai importante studii şi articole 
de istorie a evului mediu din Banat, apărute în Revista Institutului Social Banat -Crişana: 
Românii, autohtonii Banatului. Vechimea organizaţiei naţionale şi bisericeşti la 
românii bănăţeni de Gh. Cotoşman (R.I.S.B.C., 1942, mai-aug. ,  p. 403-416); Idem, 
Privilegiile românilor în cadrul districtelor valahe bănăţene, XIII ( 1 944), sept.
dec. ,  p. 367-389; Şt. Mangiulea, Elemente etnice străine aşezate în Banat între anii 
1000-1870, XII ( 1943), nov.-dec. ,  p. 329-392; Victor Motogna, Contribuţii la istoria 
românilor bănăţeni în evul mediu, XII ( 1 943), iul .-aug., p. 3-30; ldem, Banatul 
românesc în epoca migraţiunii popoarelor barbare, XII ( 1943), iul.-aug., p. 3 1 -6 1 ;  

Idem, Trecutul românilor în epoca lui Iancu Huniade, XIII ( 1944), mai-aug., p. 
539-576; Idem, Banatul românesc în prima jumătate a veacului al XV-lea, XIII 
( 1 944 ), mai-aug. , p. 449-480; Traian Popa, Românii din Banatul medieval, XII ( 1943 ), 
nov.-dec. ,  p. 1 1 3- 148; Nicolae Torniciu, Capitol introductiv la o viitoare istorie a 
Banatului Severin, mai precis a celor opt districte valahe, VI ( 1938),  mai-iun. ,  p. 
15-20; Idem, Districtele valahice privilegiate, XI ( 1 942), sept.-dec., p. 595-606; 

Valeriu Şotropa, Viaţa românilor în evul mediu, XI ( 1943), nov.-dec. ,  p. 173-228. 

Se constată o contribuţie fundamentală a profesorilor universitari clujeni , 
Victor Motogna şi Ştefan Mangiulea, ajunşi la Timişoara, în urma mutării temporare, 
aici, a Facultăţii de geografie din Cluj, după răpirea Ardealului, prin Diktatul de la 

44 Carmen Comelia Bălan, op. cit., p. 208. 
45 Ibidem. 
46 lbidem, p. 209. 
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Viena. Studiile lui Victor Motogna, adunate între coperţi le unei cărţi, constituie o veritabilă 
istorie a românilor bănăţeni din evul mediu (vezi lucrarea Studii asupra istoriei 
românilor din Banat în evul mediu (271 - 1400), 104 p. , Timişoara, 1943). 

De altfel, C. Grofşoreanu avea în vedere publicarea unei istorii a Banatului, 
pentru care studiile menţionate mai sus -alături de altele- constituiau o bază de plecare 
a elaborării acesteia. Dintr-o scrisoare a sa, din 17 iunie 1943, către Dimitrie Gusti, 
reiese în ce fază exista atunci acel proiect a cărui realizare nu s-a finalizat, datorită 
vitregiilor vremii care au venit Proiectul a rămas un deziderat şi în momentul de faţă. 
,.Nu ştiu cum să vă mulţumesc! - îi scrie Grofşoreanu lui D. Gusti. Când am 
primit ştirea telefonică referitoare la subvenţia de 300 000 lei, am săltat ca un 
copil de bucurie căci mă aflam chiar într-un marasm sufletesc datorită faptului 
că nu aveam posibilitatea ca să executăm un plan admirabil : întocmirea unei 
lucrări istorice a Banatului, abandonând schema istoriei maghiare cum fură 
toate celelalte istorii scrise şi încadrând trecutul în istoria popontlui român(. . .  ) 
Comisitl7 ( de istorie - n.n. T.C. )  şi-a repartizat deja materialul şi domnii sunt în 
plină activitate. Pentnt a putea însă întocmi o lucrare ireproşabilă din punct de 
vedere ştiinţific, s-a hotărât publicarea anterioară a materialului, adică a 
diverselor studii, pentru a da posibilitatea specialiştilor - interni şi externi - ca 
să-şi spună cuvântul. Apoi după terminarea acestor discuţii să se redacteze 
definitiv lucrarea din materialul astfel triat şi sintetizat"48• 

În aceeaşi scrisoare, C. Grofşorean notează că :  "S-a schimbat 
periodicitatea de apariţie a revistei. Va apare odată la două luni în forma şi 
structura obişnuită dar avea, bilunar, şi un buletin istoric."49 

S-a avut în vedere ca temele abordate pentru redactarea acelei istorii să 
constituie şi o platformă a adevărului istoric, dată în replică directă sau subtextuală, 
lucrărilor istoriografiei maghiare de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul secolului 
XX, publicate de Pesty şi, mai cu seamă, de Szentklaray, Borowszky, Turch6ny etc. 

"cei care încercaseră să acrediteze o imagine de colorit maghiar a Banatului"50• 
Implicit, "accentele polemice sunt îndreptate spre istoriografia maghiară 

contemporană care se constituie ca una din cele mai însemnate componente ale 
acţiunii revizioniste, reiterând de altfel, cu mici variaţii şi nuanţări, vechile 
aserţiuni, repuse în circulaţie"5 1 •  Totodată, istoriografia românească bănăţeană în 

47 Componenţa acesteia era: praf. univ. V. Motogna, praf. univ. A. Barza, praf. 
univ. T. Morariu (mutaţi în Timişoara, din Cluj); praf. N. Tomiciu, praf. St. Lupşa, praf. 
N. Iliescu, praf. Tr. Topliceanu, praf. V. Ardelean, Tr. Birăescu şi dr. E. Botiş. 

48 Carmen Grămadă, op. cit., p. 284-285.  
49  Idem, op. cit., p. 284 
50 Radu Ardelean, Problema evului mediu în sud- vestul României în 

istoriografia română interbelică, în St/B, Timişoara, 1988, p. 16. 
5 1 Idem, Ibidem. 
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discuţie oferea dovezi ştiinţifice împotriva aserţiunilor istoriografiei sârbe în linia teoriilor 
lui Iavan Radonici, în privinţa vechimii şi stării demografice a populaţiei sârbe în Banat. 
Şi, în fine, "s-a replicat, de asemenea, şi tezelor vehiculate de istoriografia germană de 
inspiraţie nazistă din deceniile patru şi cinci (ale secolului trecut - n.n. T.C.) privind 
misiunea civilizatorică exclusivă a elementului german din Banat (ca urmare a pretinsei 
superiorităţi ) , «argumentată de acea funestă orientare»"52. 

Victor Motogna, în studiul Banatul românesc în cele dintâi veacuri ale 
stăpânirii ungureşti 53, menţionează că o nouă istorie a Banatului trebuie să aibă în 
vedere "în rândul întâi elementul autohton, românii, şi instituţiile acelora", apoi 

"infiltraţia străinilor" pe meleagurile acestui ţinut, iar "istoria politică a ungurilor 
ne va sluji numai drept cadre pentru înţelegerea proceselor de evoluţie"54 a 
societăţii româneşti de aici. Acestei valabile concepţii istoriografice îi adăuga precizarea 
că: "( . . .  ) după concepţia mai recentă şi foarte justă, istoria nu se poate îndestula 
cu fixarea în spaţiu şi timp a unor personalităţi proeminente, ci trebuie să 
examineze ansamblul vieţii colective"55• 

În afară de studiile care au apărut sub auspiciile Institutului Social Banat 
Crişana, fiind incluse în proiectul dedicat elaborării istoriei Banatului, pentru alcătuirea 
acestei opere mai existau lucrări importante precum: Vechimea elementului românesc 
şi colonizările străine în Banat de Silviu Dragomir (în ,,Analele Institutului de 
Istorie Naţională", Cluj ,  1925) şi , de acelaşi autor: Le Banat Roumain. Esquisse 
historique, (Centrul de Studii şi Cercetări Privitoare la Transilvania, Sibiu, 1944), lucrarea 
aceasta fiind tradusă în limba română de Simona Goicu şi publicată la Editura Au
gusta, Timişoara, 1999, ediţie îngrijită de Viorica Goicu, Studiu introductiv de Nicolae 
Bocşan. Cuprinde studiile: Românii din Banat şi regalitatea maghiară; Românii şi 
sârbii din Banat; Banatul şi politica de colonizare austro-ungară; Banatul, parte 
integrantă din unitatea românească; Sârbii din Banatul românesc (1919-1940). 
Continuăm enumerarea titlurilor de lucrări, din istoriografia românească din acea 
perioadă, despre Banat, concepute în aceeaşi viziune ştiinţifică: folosirea documentului 
pentru relevarea adevărului istoric: Expansiunea maghiară în Banat până la lupta 
da le Mohacs (1526). Monografie istorică de Petru Gherghina (Editura ziarului 

"Glasul muncitorului român", Tipografia Corvin, Reşiţa, 1934 ); Originea cu vântului 

"ban" de Gh. Haiduc (în "Societatea de mâine", 1943, nr. 3, p. 47-49); Timişoara. 
Monografie istorică, voi. I (Timişoara, 1943); Monografia Banatului de Ioan 
Lobreanu (Timişoara, 1 935); Judeţul Caraş şi oraşul Oraviţa. Scurtă monografie 

52 Idem, Ibidem. 
53 În volumul Banatul de altădată, apărut sub auspiciile Institutului Social Banat

Crişana, Timişoara, 1944. 
54 Idem, Ibidem, p. 272. 
55 ldem, Ibidem. 
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istorică de Sim. Sam. Moldovan (Oraviţa, 1933); Elementul de baştină în Banat de 
Petre Nemoianu (în ,,Analele Banatului", 1929, nr. 2, iulie-dec. ,  p. 1 -5) ;  Vechile 
districte româneşti de peste munţi de Z. Pâclăşanu (în Revista Istorică Română, 
1 942- 1 943, fasc. 3); Originea oraşului Timişoara de G. Postelnicu (în ,,Analele 
Banatului", 193 1 , nr. 2-4, p. 189- 194); de acelaşi autor: Descrierea Timişoarei de 
către un călător turc din veacul al XVII-lea (în A.B. ,  1929, nr. 1 ,  p. 57-64) şi 
Asediu/ Timişoarei în 1551-1552 şi cucerirea ei de către turci (în ,,Banatul", 
Timişoara, 1927, nr. 12, p. 26-3 1 ); Banatul de ieri şi de azi de Ion Roşu Roşianu 
(Timişoara, 1920); Organizarea politică a Banatului în evul mediu (Lugoj ,  194 1 ); 

Noi dovezi privitoare la românitatea mănăstirilor Mesiciu şi Dela Chilii de Adrian 
Suciu (în ,,Revista istorică română", Bucureşti, 1941 -1942, p. 383-384); Marginale 
la istoria bănăţeană de Ion Stoica Udrea (Timişoara, 1940) şi de acelaşi autor Studii 
şi documente bănăţene (voi. I, fasc. 1 ,  Timişoara, 1943 ); Originea şi trecutul oraşului 
Timişoara de E. Ungurianu (Timişoara, 1925); Privilegiile românilor din cele opt 
districte bănăţene (în voi. Fraţilor Alexandru şi Ion /. Lăpădat. La împlinirea 
vârstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936). 

S-a remarcat că: "Una din piesele de rezistenţă ale acestei istoriografii 
(despre Banatul medieval - n.n. T.C.) a constituit-o analiza istorică a instituţiei 
districtelor româneşti bănăţene,56 care probau o viaţă organizată a românilor în 
afara instituţiilor feudale maghiare, ca o relicvă a vechilor formaţiuni statale 
independente"57• 

Victor Motogna era de părerea că districtele proveneau din vechile jupe 
"întocmiri naţionale ale populaţiei supuse"58• Astfel, el avea aceeaşi opinie ca şi 
Silviu Dragomir care considera că ,Jupele slave au trebuit să facă loc şi în Banat 
scaunelor şi districtelor româneşti, în măsura în care progresa românizarea 
slavilor, voievozii şi cnezii români au izbutit să înlăture pe jupanii străini"59• 

56 La începutul secolului XX, şi istoricii bănăţeni Patriciu Dragalina şi George 
Popovici au acordat o atenţie deosebită districtelor. Dragalina insista pe "autonomia 
românilor din districte le valahe". El susţinea că: "organizaţiunea proprie, dreptul 
consuetudinariu roman şi legea veche a districtelor (jus valachicum, antiqua 
lex valachicalium) ne întăresc convingerea că românii nu sunt venetici, nici o 
naţiune de păstori, care s-a strecurat pe furiş în Ungaria, ci un popor băştinaş, 
conştiu de drepturile şi datorinţele sale, mai vechi în această patrie (Monarhia 
Austro-Ungară, n.n. T.C.) decât poporul maghiar" (în lucrarea Din istoria Banatului 
Severin, voi .  I, Caransebeş, 1899, p. 144). 

57 Radu Ardelean, op. cit., p. 25. 
58 V. Motogna, Banatul românesc . . .  , p. 23 1 .  
59 S.  Dragomir, Câteva urme ale organizaţiei de stat slavo-române, în 

"Dacoromania", I, 1920- 1928, p. 148. 
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O asemenea aserţiune este împărtăşită şi de Ştefan Manciulea60• În cadrul districtelor, 
deasupra legilor dietelor ungare, avea o largă manifestare acel ,jus valachicum", fenomen 
evidenţiat de numeroşi cercetători6 1 •  

În privinţa gradului de autonomie a districtelorexistă păreri diferite. Bunăoară, 
Gh. Vinulescu este mai moderat, considerând că acestea nu-şi puteau menţine o 
autonomie deplină în cadrul sistemului administrativ maghiar şi că adeseori autorităţile 
încălcau privilegiile avute de districtele româneşti62 • Acelaşi cercetător susţine că este 
o greşeală să se considere că districtele necuprinse în diploma acordării privilegiilor, 
din 1457, ar fi fost în aceeaşi situaţie faţă de autorităţile statului maghiar, aşa cum 
credeau N. Tomiciu 63, Şt. Manciulea64 ş.a. Dar, totuşi, N. Tomiciu nu ignora faptul că 
districtele neprivilegiate erau vitrej ite de poziţia lor geografică, ele fiind situate în 
apropierea putemicelor feude ale familiei Himfi şi ale altor nobil i  unguri65• 

Sunt evidenţiate, în planul structurii sociale deosebirile districtelor faţă de 
comitatele maghiare, context în care este arătat rolul cnezilor care erau conducătorii 
unor ţărănimi libere66. 

În istoriografia românească din perioada comunistă67 şi în cea de după 

60 Ştefan Manciulea, Aşezări româneşti din Ungaria şi Transilvania în secolele 
XIV-XV, Blaj , 1941 ,  p. 1 16. 

61 N. Tomiciu, Districtele valahe privilegiate, în R.I.S.B. C. , sept.-dec. ,  1 942, p. 
597, 60 1 ;  Tr. Simu, Organizarea politică a Banatului în evul mediu, Lugoj , 194 1 ;  
Gh. Vinulescu, Privilegiile românilor din cele opt districte bănăţene, în volumul 
Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lăpădatu. La împlinirea vârstei de 60 de ani, Bucureşti, 
1936, p. 873; V. Motogna, Contribuţii la istoria românilor bănăţeni în evul mediu, 
în R.I.S.B.C. , 1 943, iulie-august, p. 7. 

62 Gh. Vinulescu, op. cit., p. 874. 
63 N. Tomiciu, op. cit., p. 591 .  
64 Aşezări româneşti . . .  , p. 1 36. 
65 N. Tomiciu, op. cit., p. 600-601 .  
66 Radu Ardeleanu, op. cit., p. 26. Sunt citaţi 1. Vuia, Districtele . . . , p. 7, 69, 75; 

N. Tomiciu, Ungurii şi ţara Severinului, p. 48. 
67 V.Achim, O instituţie românească în Banatul medieval: adunările obşteşti 

din districte , în Revist , 1989, 4 1 ,  nr. 2, p. 1 9 1 -203; P.Binder, Localizarea districtului 
român bănăţean Cuieşti, o veche organizaţie a populaţiei băştinaşe , în ,,Anuarul 
Institutului de Istorie", Cluj ,  1 964, VII, p .32 1 -326; M.Bizerea, C.Rudneanu, 
Consideraţii istorico-geogra.fice asupra districtului autonom al Caransebeşului 
în evul mediu, în StiB, 1 969, 1, p.7-22; Gh. Ciulei, Autonomia juridică a românilor 
din Banat în evul mediu, în Banatica, 1 979, V, p.285-290; Idem, Procese civile 
judecate după "jus valachicum " în Banat, în Banatica, 198 1 ,  VI, p. 225-236; Gh. 
Cotoşman, Districtele valahice bănăţene (Cinci sute de ani de La confirmarea 
autonomiei Lor), în ,,Mitropolia Banatului", 1957, VII, nr. 1 0- 1 2, p. 79- 1 19;  Gh. 
Cronţ, Instituţii medievale româneşti. Înfrăţirea de moşie. Jurătorii, Bucureşti , 
1969; C. Feneşan, Despre privilegiile Caransebeşului până la mijlocul secolului 
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evenimentele din decembrie 198968, districtelor bănăţene li s-au consacrat studii 
temeinice, reuşindu-se să se clarifice multe aspecte privind originea, fiinţarea şi dispariţia 
acestor străvechi instituţii româneşti. 

*** 

Patric iu  Dragal ina în lucrarea Din istoria Banatului Severin , 1-11, 
Caransebeş 1902 şi G. Popovici în Istoria românilor bănăţeni, Lugoj , 1904, bazându
se pe lucrări ale istoricilor maghiari şi germani, inaugurează în istoriografia românească 
din Banat scrierea unor aspecte ale istoriei acestei provincii din perioada luptei 
antiotomane, cucerirea acestui ţinut de către turci şi situaţia de aic i, existentă sub 
ocupaţie turcească. În perioada interbelică, acestei perioade istorice bănăţene i s-a 
acordat o mică atenţie, folosindu-se, în general, tot izvoarele documentare maghiare şi 
germane. 

G.P. [George Postelnicu] în primul număr al ,,Analelor Banatului" a publicat 
un material documentar- Descrierea Timişoarei de către un călător turc din veacul 

al XIV-lea, în Banatica, 1 973 ,  Il ,  p .  1 57 - 163 ;  Idem, Despre privilegiile 
Caransebeşului şi Căvăranului în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, în 
,,Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ", Cluj ,  1977, p. 303-3 1 1 ;  Idem, 
Districtul românesc Mehadia la sfârşitul secolului al XIV-lea, în Banatica, 1 979, 
p. 265-275; Idem, Documente medievale bănăţene ( 1440-1653), Timişoara, 198 1 ;  
M .  Holban, Deposedări şi judecăţi în Banat pe vremea Angevivilor şi ilustrarea 
lor prin procesul Voya ( 1 36 1 - 1378) în , ,Studii şi Materiale de Istorie Medie", 1962, 
V, p. 57- 1 3 1 ;  A. Nemoianu, Unele aspecte privind districtele româneşti din Banat 
în cursul secolelor XIV-XV, în ,,Muzeul Naţional", 1976, p. 265-266; Şt. Pascu, 
Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj-Napoca, 197 1 ,  p. 210-2 17. Idem, Rolul cnezilor 
bănăţeni în lupta antiotomană a lui Iancu de Hunedoara, în ,,Studii şi Cercetări 
de Istorie", Academia Română, filiala Cluj ,  1957, Vll, nr. 1 -4, p. 25-67; Th. N. Trâpcea, 
Trecutul istoric al Porţilor de Fier începând din secolul al X-lea până în secolul 
al XVIII-lea, în StiB, V, Timişoara, 1978, p. 162- 192, partea a doua în StiB VI-VII, 
Timişoara, 198 1 ,  p. 14-4 7; Idem, Organizarea cnezială în Banat din a doua jumătate 
a sec. XVII şi până în prima jumătate a celui de-al XIX-lea, în "

Studii şi articole 
de istorie", IX ( 1967), Bucureşti. 

68 Andea Avram, Banatul cnezial până la înstăpânirea habsburgică (1 718), 
Reşiţa, 1 996; Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Editura de Vest, Timişoara, 
1 995 ; Gheorghe G. Ciulei, Dreptul românesc în Banatul medieval, Editura Banatica, 
Reşiţa, 1 997; Ioan Haţegan, Cnezi şi districte româneşti în evul mediu, în StiB, XVI, 
Timişoara, 1992, p. 1 57-1 77;  Vasile V. Munteanu, Evoluţia obştii autohtone sub 
diverse aspecte, în timpul dominaţiei ungare, în Contribuţii la istoria Banatului, 
Timişoara, 1990, p. 77- 107; Ioan Aurel Pop, Instituţii cneziale şi nobiliare (boiereşti) 
din Transilvania în secolele XIV-XVI, Editura Dacia, Cluj Napoca, 199 1 ;  Idem, 
Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV Geneza statului medieval în Transilvania, 
Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1996; Dumitru 
Ţeicu, Banatul Montan în evul mediu, Editura Banatica, Timişoara, 1998. 
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al XVII-lea (A.B. ,  nr. 1 , 1928,p.57-64). E vorba de descrierea Timişoarei făcută de 
Evliya Celebi, din anul l660, pe care George Postelnicu a cunoscut-o într-o versiune 
maghiară69• 

E surprinzător că, în anul 1934, în Timişoara apare lucrarea Turcii în Banat 
de Traian B irăescu (Ediţia revistei "Vrerea"). În cele 64 de pagini ale sale, modestul 
studiu - dar, totuşi, având meritul de a fi primul, de acest gen, de sine stătător între 
coperţile unei cărţi - satisface, ca material de popularizare, curiozitatea cititorului 
bănăţean de a cunoaşte o seamă de aspecte ale provinciei sale, din timpul stăpânirii 
turceşti . Autorul alcătuieşte o istorie evenimenţială, corectă, în maniera surselor 
documentare pe care le-a avut la îndemână (maghiare, germane, colecţia Hurmuzachi). 

Dintr-o mai profundă perspectivă istorică tratează aceeaşi perioadă istoricul 
timişorean Ion Stoia-Udrea, în lucrarea Epoca turcească în Banat, inclusă în Studii 
şi documente bănăţene, val. I ,  fasc . l ,  Timişoara 1943. Spre deosebire de unii istorici 
bănăţeni, anteriori sau contemporani ai săi, Ion Stoia Udrea n-a fost influenţat de mitul 
decăderii totale a Banatului în timpul stăpânirii turceşti, 

"
mit răspândit de noua 

stăpânire austriacă în scopuri propagandistice şi care s-a păstrat în bună măsură, 
până în zilele noastre"70. 

În aceste lucrări, precum şi în istoriile unor localităţi, la care ne vom referi 
mai încolo, au fost prezentate cu entuziasm şi încărcătură emoţională patriotică, 
contribuţiile personalităţilor istorice de obârşie română - Iancu de Hunedoara şi Paul 
Chinezu - în lupta antiotomană, în acest sens existând deja o pregnantă tradiţie în 
istoriografia bănăţeană. Dar, în afară de aceste aspecte, 

"
pe noi românii bănăţeni -

afirmă Al. Rădulescu - ne interesează în ce măsură impactul cu feudalismul otoman 
a adus sau nu modificări în structurile politice, sociale, administrative, culturale 
bănăţene mai vechi". În primul rând, ar fi vorba de preluarea de către turci a vechei 
reţele de districte româneşti, la mij locul secolului al XVI-lea, fără să o modifice 
substanţial. Acest fapt reiese din structura politica-administrativă a eialetului de 
Timişoara, constituit din sangeacuri ce erau formate din nahii, care " nu sunt altceva 
decât vechile districte româneşti ale Banatului"7 1 •  Aprofundarea acestor probleme 
va trebui să intre în atenţia medievisticii bănăţene viitoare. Până în prezent, unele 

69 Dr. E, Kanicson, Evlia Celebi ,.Maguarorszagy utozasai", p. 9- 1 3  (A fost 
tradusă în limba română de către Romulus Miloş, pe atunci director al Bibl iotecii 
municipiului Timişoara, fapt consemnat de G.P.). Din câte ştim, acum, pentru prima 
dată apare în limba română descrierea Timişoarei făcută de Evliya Celebi. Abia peste 
patru decenii va apărea lucrarea Călătoria lui Evliya Celebi efendi în Banat de 
Mihail Guboglu ( în St/B, il( 1970), Timişoara 1970, p.23-60 

70 Al. Rădulescu, Observaţii privind istoriografia Banatului medieval. O privire 
de ansamblu, în St/B, XXI-XXII, 1997- 1998, Timişoara 2000, p. 98-99. 

7 1 Idem, Ibidem. 
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aspecte din epoca otomană a Banatului a beneficiat, după al doilea război mondial, de 
cercetările unor reputaţi specialişti în domeniul respectiv, precum sunt Aurel Decei72, 
Mihai Guboglu73 şi M.M. Alexandrescu - Dersca Bulgaru7\ apoi istoricul timişorean 
Theodor N. Trâpcea7) şi Cristina Feneşan76, turcolog din generaţia mai nouă. 

* * *  

În perioada interbelică, monografismul românesc din Banat nu s-a manifestat 
numai în domeniul cercetărilor sociologice (fiind promovat, în acest domeniu, de Institutul 
Social Banat-Crişana). Exista interes şi pentru elaborarea unor monografii istorice ale 
localităţilor77 sau chiar al întregii provincii, relevându-se aspecte privind trecutul 
aşezărilor rurale şi urbane de aicF8. 

Se poate constata că, încă în primii ani, după înfăptuirea Marii Uniri, în 

72 Aurel Decei, Aspecte economice şi sociale din viaţa Banatului în epoca 
otomană, în St/B, III, Timişoara, 1974, p. 1 2-26; Idem, Surse istorice turceşti privind 
stăpânirea otomană asupra Banatului, în St/B, II, Timişoara, 1970, p. 9-2 1 .  

73 Mihai l Guboglu, Călătoria lui Evliya Celebi efendi în Banat, în St/B, II, 
1 970< Timişoara, p. 23-60. 

74 M. M. Alexandrescu - Dersca Bulgaru, Cetatea şi oraşul Timişoara sub 
ocupaţia otomană, în voi. "Timişoara în istorie şi contemporaneitate", Timişoara, 
1 970, p. 59-68. 

75 Theodor N. Trâpcea, Aspecte privind starea economică, socială şi politică 
a paşalâcului din Timişoara, în St/B, IV, Timişoara, 1976, p. 3-23. 

76 Cristina Feneşan, Începutul dominaţiei otomane asupra Banatului la 1541, 
în ,,Revista Arhivelor", nr. 1 din 1987; Idem, Instaurarea dominaţiei otomane în 
ţinutul Lipovei în lumina codului de legi Kanuname din 1554 în StComC, 
Caransebeş, 1 979;  Idem, Problema instaurării dominaţiei otomane asupra 
Banatului, Lugojului şi Caransebeşului, în Banatica, Reşiţa, 1 977. 

77 Marius Mihai Bizerea, Din trecutul comunei Macedonia, în "
Brazde 

Bănăţene", Timişoara, III ( 1940), p. 5-7; Coriolan Buracu, Cronica istorică a 
Almăjului, în RISBC, IX ( 1941) ,  ian.-apr. , p. 33-46, mai-aug., p. 1 76-1 85;  X ( 1 942), 
ian.-febr. , p. 58-78, mart.-apr. , p. 225-235 ;  Gh. Cotoşrnan, Contribuţii la istoria 
Timişoarei şi a Severinului /. Problema continuităţii. Episcopia Mehadiei, Craiova, 
1 943, 39 p . ;  Nicolae Firu, Monografia comunei Chişoda, în R.l.S.B. C ( 1 943), p. 
457-472; Ioan Getie, Date referitoare la comuna Buziaş, în AnB, III ( 1930), nr. 2, p. 
53-57; Nicolae llieşu, Timişoara. Monografie istorică, voi. I, 446 p., Timişoara, 1943; 
Nicolae Ivan, Timişoara. Mică istorie a oraşului, Timişoara, 1936, 49 p. ;  Sim. Sam. 
Moldovan, Oraviţa Montană, 1935; Virgiul Molin, Micul Cicerone pentru oraşul 
Timişoara, 80 p. ,  Timişoara, 1 92 1 ;  Caius Pascu, Comuna Denta (Monografie 
istorică), 43 p., Timişoara, 1936; Idem, Monografia comunei Gherman (Timiş
Torontal), 37 p., Timişoara, 1943; 1. Stoia-Udrea, Ghidul oraşului Timişoara, 1 34 p. 
+ 39 pl. , Timişoara, 194 1 ;  E. Ungurianu, Originea şi trecutul oraşului Timişoara, 
Timişoara, 1 925 . 

78 Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, 486 p .. Timişoara, 1935 
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Timişoara a existat un legitim interes pentru scrierea, în limba română, a istoriei locului. 
Până la primul război mondial au fost publicate numeroase monografii ale oraşului 
Timişoara, în limbile germană şi maghiară. 

În anul 192 1 ,  a apărut lucrarea (astăzi aproape necunoscută) Istoricul Cetăţii 
Timişoara. Perla Banatului cu diferite gravuri şi trei hărţi de It. col . Iosif Knezi. 
Autorul era român, numele lui fiind Cnezul, însă acesta purta marca grafiei ungureşti. 
El, cuprins de entuziasmul specific românilor recent integraţi în România Mare, scrie 
în Prefaţă : ,. . . .  eu însă prin istoricul de faţă din acte şi patente, bilete de mână şi 
rescripte voiesc a dovedi că nici care alt popor din câte locuiesc astăzi această 
provincie n-a fost aşa de vechiu, pururi de strajă, pururi în lupte cu goţii, hunii, 
slavii, ungurii, tătarii şi turcii- ca poporul român voiesc ca iubiţii mei camarazi, 
ca şi publicul mare, iubita armată română, căreia îi dedic modesta mea lucrare 
să se însufleţească, să ieie pildă vrednică de urmat întru cimentarea vitejiei 
străbune în glorioasa noastră armată , care din belşug şi cu prisosinţă au adus 
prisosul său de jertfe mai ales în luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, precum 
şi pe câmpurile Ungariei." 

Locotenent-colonelul Iosif Knezy se dovedea un pasionat pentru istoria 
provinciei sale şi dorea ca aceasta să fie cunoscută de către semenii lui. Sursele sale 
documentare erau în lucrările de istorie ale lui G. Popovici şi ale unor autori maghiari. 
Dar, nu-şi prezintă izvoarele, nea vând pretenţia că lucrarea sa este una de specialitate, 
cu armătură ştiinţifică. Acum, din perspectiva timpului scurs de la publicarea ei, ea are 
un statut de document istoriografic cu alură de psihologie socială. În general informaţiile 
sale sunt corecte, utile şi pentru cititorul interesat de cunoaşterea istoriei medievale a 
Timişoarei. Un spaţiu apreciabil îi acordă lui Iancu Huniade " cel mai mare luptător 
al timpului său care a fost numit conte al Timişoarei şi căpitan de Belgrad''79• Şi 
autorul patriot ţine să precizeze: ,,Aici în Banat şi-a început Ion Huniade, cel mai 
mare erou al creştinătăţii, cariera sa militară"80• De asemenea insistă asupra 
legăturilor lui Huniade cu Timişoara. 

IosifKnezy, în privinţa Timişoarei vechi menţionează că "cetatea de pământ 
fiind situată între bălţi şi mocirle ca toate cetăţile de felul ei, au fost un fel de 
cetate de apă (Wasserburg)"8 1 •  Aminteşte cele mai însemnate evenimente legate de 
această aşezare în timpul stăpânirii ungare, apoi al luptei împotriva turcilor, al ocupării 
ei de către aceştia şi se referă, dând câteva amănunte semnificative, la eliberarea sa 
de către austrieci .  

O cunoscută personalitate a vieţii politice a românilor din Banat, a celor din 

79 Iosif Knezy, Istoricul cetăţii Timişoara. Perla Banatului, Timişoara 192 1 .  
80 ldem. 
8 1  Idem, p. 13 .  
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Timişoara în special - îl numim pe Emanoil Ungurianu - şi-a legat numele şi de o 
lucrare referitoare la istoria Timişoarei82• 

El dă izvoarele pe care le-a consultat. Le reproducem, aşa cum le-a 
consemnat autorul: 1. Enciclopedia română de dr. Cornel Diaconovici; 2. Istoria 
românilor de Xenopol; 3.  Istoria românilor sub Mihai Vrteazu de Nicolae Bălcescu; 
4. Scrierile lui Dimitrie Onciu; 5. Monografw oraşului Timişoara de dr. Ştefan 
Berkeszi; 6. Istoria Banatului de Griselini ; 7. Istoria Banatului de Leonard Bohm; 
8. Monografw oraşului Timişoara de 1. Preyer; 9. Istoria comitatului Timişului şi 
a oraşului Timişoara, scrisă de mai mulţi istorici la comanda guvernului unguresc; 
10. Anton Bodor: Timişoara şi Ungaria de Sud; 1 1 .  Szentklaray: Una sută de ani 
din istoria Ungariei de Sud. Am consemnat aceste izvoare şi pentru a arăta care 
era fondul documentar al unui intelectual timişorean prin anii '25 ai secolului XX, 
referitor la istoria Banatului în general, la a Timişoarei în special. 

Potrivit informaţiilor din izvoarele istorice menţionate, Ungurianu se referă 
la popoarele migratoare care au trecut prin Banat, apoi la venirea ungurilor şi la contactul 
acestora cu ducatul lui Glad. El precizează că, "la anul 896, când au venit ungurii 
de către râul Don peste Galiţia, poporul român locuia întreg Banatul sub ducele 
lor Glad, cu reşedinţa în Zambara; la venirea ungurilor, Glad face pact cu 
beliducii unguri Kund şi Kadoşa, trimişi de A rpad, ducele ungurilor, ca să 
cucerească Banatul; în sensul acestui pact, Glad recunoaşte suveranitatea 
voievodului ungurilor, rămase cu poporul român în posesia Banatului şi această 
stare durează peste una sută de ani, până când un descendent a lui Glad cu 
numele Aiton, cam pe la 1010 voind a se scutura de suveranitatea regelui Ungariei 
şi a se pune sub scutul împăratului bizantin, a fost bătut de Cianad, un beliduce 
a lui Ştefan, primul rege al Ungariei; iar Bănatul a fost alăturat la Ungaria; 
poporul român însă a rămas mai departe în Bănat cu organizaţia sa în mici 
districte după vechiul lor drept - cu jus consventudinarium valachicum - din 
cari districte s-a născut aşa numite chinezate româneşti"83 •  

Şi autorul continuă, combătând tezele tendenţioase ale istoriografiei maghiare 
şi germane care susţineau că, la venirea ungurilor, Banatul n-a fost locuit de români.  
,,Deci nu e adevărat şi e lipsită de orice bază reală afirmarea unor istorici germani 
şi unguri din timpuri mai noi - scrie Ungurianu - cum că poporul român din 
A rdeal, Bănat şi din fosta Ungarie s-ar fi strecurat în secolul al XIII-lea şi al 
XIV-lea ca păstori de vite din Balcani şi că n-ar fi popor indigen din Dacia 
Traiană"84• Emanoil Ungurianu aduce drept argumente faptul că Bonfiniu, fiind, în 

82 Emanoil Ungurianu, Originea şi trecutul oraşului Timişoara. Monografie, 
Timişoara, 1925 . 
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84 Idem, p.5. 
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anii 440-450, la curtea lui Atila, ,fost aşezată între Seghedin şi Kunfeqyhaza, a 
auzit limba ausonică ce era atunci limba română"85 ; apoi "cronicele vechi 
ungureşti adeveresc că, în timpul când au venit ungurii în Ungaria, Dacia Traiana 
era locuită de popor românesc"86; acelaşi lucru îl învederează şi scrisoarea Papei 
de la Roma, adresată, în anul 1236, regelui Ungariei, Bela IV; - acesta "adevereşte 
că, în tot acest timp, poporul român din Dacia Traiană avea organizate şi episcopii 
ortodoxe române, pe cari scrisoarea le numeşte chismatice şi cerea de la regele 
Bela IV distrugerea lor, pentru ca să nu stea în calea răspândirii catolicismului"87• 

Se pare că Ungurianu este primul intelectual român care atrage atenţia 
asupra primei atestări documentare a Timişoarei: "De la încorporarea Banatului la 
Ungaria, cam pe la 1 010 până la anul 1203, istoria şi cronicile ungureşti nu 
vorbesc nimic despre Banat, nici despre oraşul Zambara"88• În anul 1203, Emeric, 
regele Ungariei, a donat unei mănăstiri catolice din apropierea Timişoarei o moşie 
(cam pe unde se găseşte astăzi localitatea Becicherecu Mic). În actul de donaţie 
pentru a fi fixat mai bine locul moşiei donate - "obvine pentru prima dată Castrum 
Temesiense-Temeswir, Fastung Temesvar, Cetatea Timişului - fuctuor aratra a 
castra temesiense"89• Din "Temesvar" limba română a făcut Timişoara - precizează 
E. Ungurianu. Peste 10 ani - adaugă el - iarăşi apare pomenită localitatea aceasta. 
În 1213 ,  regele Ungariei Andrei al II-lea a donat o moşie - aflată cam unde există azi 
Ciacova - unei familii de unguri (cu numele Ciac). Şi de data aceasta, pentru a fixa 
mai c lar locul moşiei, "în acest document obvine numele Temeswir"90• În fine, 
Ungurianu menţionează că ,,se mai aminteşte numele Temeswir la anul 1278"91 ,când, 
aici a stat câteva zile Ladislau al IV-lea. 

85 Idem 
86 Idem 
87 Idem 
88 Idem, p. 7. Este sub semnul întrebării identificarea Timişoarei cu aşezarea 

Zambara (sau Zurobara). "Până în prezent nu au fost semnalate (deşi au putut) 
unne de edificii, inscripţii sau alte monumente romane pe baza cărora să se 
poată localiza în mod neîndoielnic antica Zurobara, localitate care apare pe 
hartă geografului  Claudius Ptolomaios din A lexandria (cea 1 50 e .n . ) şi 
presupusă a fi vorba Timişoarei de astăzi". (Timişoara 700. Pagini din trecut şi 
de azi, Timişoara, 1969, p. 33) 

89 ldem, p. 7. 
90 Idem. 
91 Aceste atestări documentare ale Timişoarei nu au fost reţinute de istoricii bănăţeni 

"primul document cunoscut care nu este şi nu poate fi contestat de nimeni că se 
referă la Timişoara datează din 1976, unde cetatea Timiş apare alături de alte 
aşezări şi moşii din comitatele bănăţene" (Timişoara 700. Pagini din trecut şi de 
azi. Timişoara 1969, p. 40). 
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O primă dezvoltare notorie cunoaşte Timişoara în timpul regelui Carol Rob
ert, care, pentru o vreme, şi-a mutat reşedinţa aici. După prezentarea acestei situaţii, 
Ungurianu face o succintă trecere în revistă a faptelor de vitejie ale lui Iancu Huniade 
şi ale lui Paul Chinezul. În privinţa acestuia din urmă ţine să precizeze că Matei Corvin, 
regele Ungariei, 1-a numit "la anul 1475 conte al întreg Banatului şi de prefect al 
oraşului Timişoara" şi că acesta era "un boier român cu numele Paulus de Kenyes; 
scrierile româneşti îl numesc Paul Kinezu, ungurii Kinezsi, Pal Paulus de Kenys, 
corect româneşte tradus Paul Chinezeanu; în districtul Timişului, plasa Vinga 
este un sat numit Satchinez, acest sat obvine pe o cartă geografică din anul 
1460 cu numele de Keniz, verosimil că predicatul şi numele Paul Chinezu derivă 
de la acest sat"92• 

Cea mai reprezentativă lucrare despre istoria Timişoarei, elaborată în 
perioada interbelică, este scrisă de harnicul cercetător, dr. Nicolae Ilieşu: Timişoara. 
Monografie istorică, voi.  1 a apărut în anul l943, fiind rezultatul unei lungi perioade 
de cercetări. Autorul abordează istoria oraşului dintr-o largă perspectivă şi temeinică 
documentare. Importante date istorice referitoare la evul mediu se găsesc în primele 
capitole ale lucrării :  1. Timişoara până la anul 1552 (din cele mai vechi timpuri până 
în sec. XIV; în epoca de înflorire, fiind capitala Ungariei; în perioada când a fost 
centru al operaţiunilor contra turcilor; în momentul când a fost asediată de către 
Gheorghe Doja; împrejurarea când turcii au ajuns sub zidurile Timişoarei); ll. Cetatea 
Timişoarei (Vechea cetate; cetatea sub Anjouvini; în timpul Huniadeştilor; în timpul 
turicilor; sub Carol VI); III. Timişoara sub ocupaţie turcească (Organizarea 
Paşalâcului; încercări de recucerire; condiţiile capitulării ;  şirul Paşalelor la Timişoara). 

O mai largă deschidere a istoriei întregului Banat se dorea în lucrările 
Monografia Banatului de Ioan Lotreanu (Timişoara, 1935) şi Ghidul Banatului de 
Emil Gră.dinaru şi Ion Stoia-Udrea (Timişoara 1936). 

Desigur că secvenţa "Scurtă privire istorică" din Ghidul Banatului a fost 
scrisă de Ion Stoia-Udrea care are merite incontestabile în istoriografia bănăţeană din 
perioada interbelică"93• 

În acea "Scurtă privire istorică" din Ghidul Banatului sunt prezentate, într
o reuşită sinteză, aspecte ale istoriei acestei provincii din timpul venirii lor în Panonia, 
când ei întâlnesc aici populaţie românească, apoi despre Glad şi Ahtum, şi mai departe 
despre cnezi şi despre districtele valahe, despre pustiirea acestui ţinut de către tătari ; 
despre luptele împotriva turcilor, în care contribuţii fundamentale le-au avut Iancu de 
Hunedoara şi Paul Chinezul. 

92 Idem, p. 1 1 .  
93 Ioan Stoia-Udrea, Marginale la istoria bănăţeană, Timişoara, 1940; Idem, 

Studii şi documente bănăţene, vol. l, fasc.  1 ,  Timişoara, 1943. 
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Există o înţelegere realistă a situaţiei Banatului din timpul stăpânirii otomane, 
a structurii sociale a populaţiei, a măsurilor economice care au dus la îmbunătăţirea 
vieţii ţărănimii, fapt care a fost eludat în istoriografia germană şi maghiară. 

În încheiere, menţionăm că în perioada interbelică s-au făcut cercetări 
merituoase privind istoria bisericii din Banat. În afară de cercetările lui Ioachim Miloia, 
pe care le-am amintit înainte, s-au înregistrat publicarea a numeroase studii şi articole 
aflate pe tema respectivă. Notăm o parte din acestea, care au tangenţă cu evul mediu 
al Banatului: Sfântul Iosif cel nou Mitropolitul Timişoarei de P. Bizerea (în , ,Biserica 
Ortodoxă Română" L VIII, Bucureşti, 1930, nr. 5); Din trecutul Banatului. Studiu 
introductiv de istorie naţional bisericească de Gheorghe Cotoşman (partea I, 
Timişoara, 1934 );  Idem, Contribuţii la cunoaşterea celor mai vechi biserici creştine 
din Banat (în ,,Luceafărul", Timişoara, 1935, nr. 6, p. 262-267); Idem, Banatul şi 
biserica românească bănăţeană în epoca principilor naţionali 1. Principele Glad 
(Caransebeş, 1947) ;  Idem, Episcopia Mehadiei. Ad Mediam - Aquas - Aque 
Vodiţa. Ipoteză istorică (în Revista Institutului Social Banat Crişana, 1943, mai
iunie, p. 1 -28); Idem, O străveche mănăstire românească în Banat. Castrul ro
man de la lgriş (în 

"
Luceafărul", Timişoara, 1936, nr. 4, p. 176- 180); Idem, Din 

trecutul Banatului. Il, Comuna şi bisericile din Sânnicolaul Mare. Monografie 
istorică, Timişoara, 1934). 

Se susţine că 
"
este greu să se vorbească pentru epoca dintre cele două 

războaie mondiale de o şcoală propriu zisă de medievistică bănăţeană"94• Cu o 
anumită îngăduinţă, s-a acceptat că ar fi vorba totuşi de o orientare istoriografică95• 
Indiferent cum am cataloga manifestarea istoriografică din perioada interbelică 
referitoare la istoria evului mediu din Banat, trebuie să recunoaştem că din perspectiva 
unui "localism creator", această activitate se impune prin rezultate apreciabile. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât Timişoara - centrul acestei mişcări istoriografice - până la 
Marea Unire a fost total lipsită de o istoriografie în limba română. Aici, în cultura 
românească s-a pornit aproape de la zero. La românizarea vieţii culturale a metropolei 
Banatului a contribuit şi punerea în lumină a trecutului autohton, al băştinaşilor din 
totdeauna de aici. Istorici de la Cluj ,  în perioada adăstării lor aici, în urma mutării în 
Timişoara a Facultăţii de Geografie a Universităţii Daciei Superioare, au găsit un teren 
bine pregătit pentru întreprinderea cercetărilor istorice. Ei au întâlnit aici un fond cul
tural local care era foarte deschis la istorie şi care dovedea o vocaţie a cărturarilor 
timişoreni pentru istorie. Astfel, împreună, în timpul celui de al doilea război mondial, ei 
au cercetat istoria Banatului şi au publicat numeroase lucrări despre aceasta, realizând 
părţi însemnate din proiectul elaborării istoriei acestei provincii. Cele mai importante 

94 Al. Rădulescu, op. cit., p. 83. 
95 Radu Ardeleanu, op. cit., p. 26. 
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lucrări din acest proiect - din păcate nefinalizat. datorită vitregiilor vremii care a urmat 
- se referă la aspecte fundamentale ale istoriei evului mediu, la evidenţierea existenţei 
neîntrerupte a români lor în Banat - una dintre vetrele fundamentale ale etnogenezei şi 
vieţuirii permanente a poporului român. 

THE ROMAN/AN HISTORIOGRAPHY OF THE MEDIEVAL 
BANAT IN THE INTER-WAR PERIOD 

Summary 

The period following the Great Union was marked by the completion of the 
Rornanian statehood when, at an arnazing speed, the historiography of our country 
adapted itself to the new conditions. Historian Dimitrie Onciul enthusiastically 
wrote: 'Look, our justice prevailed, our star has risen! More beautiful and more 
praised than ever, Romania, crowned with the glory of victory, is rising today 
among the peoples, beginning a new national life, an era of its history: the life 
and history of the united Romanians, free and safe owners of their forefathers ' 
land ' (ldeea llltinităţii şi a unităţii naţionale, in 'Revlst ', V, 19 19, p. 142). 

The grea test politica! achievement of the Romanians - the fullfilment of the 
national ideal - began an epoch in which the historiography participated lucidly and 
fervently at the new history, which called for the clarification of its secular substantia
tion. An imperious need to have a national historical culture rnade by the specialists 
was felt at the time. Al. Zub stated: 'Few generations of historians met within the 
limits of the inter-war period. Some of them had started their career long before 
World War 1 and they were destined to finish it in the inter-war period. Others, 
who enjoyed longevity, would pass beyond the last limit. Young energies, some
times making pretty well coagulated groups, joined them almost naturally. The 
educational, researching, academic or mural and archival conservation institu
tions multipl ied and modernized in accordance with the needs of the 
epoch. ' (lstorie şi istorici în România interbelică, Jassy, 1989, p.24.) 

In the inter-war period there were important and prestigious universities in 
Cluj and J assy, each of them developing a historiographical movement representative 
at the national level. They were centres where history was studied. Timişoara can be 
labelled as a 'creative location' .  Here, a small group of local scholars were preoccu
pied to spotlight the historical past of the region but they could not compel plenary 
recognition in the national historiography. 
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In the pre-war period, the historiography ofthe Banat, like the Transylvanian 

one, was characterized by a pregnant national militancy. They sough to bring forward 

real historical arguments concerning the continuity of the Romanians in the Banat 

region, their legitimate rights over their forefathers' land, the groundlessness of the 

Hungarian revisionism. Thus, the Romani an historiography of the Banat was in line 

with the Transylvanian one. It reached maturity in the 1940s and it was sustained by 

severa) historians of Cluj , proffesors at the Faculty of Geography who took refuge in 

Timişoara in the aftermath of the Vienna Dictate (301h August 1940). In the second 

decade of the 20111 century, the Romanian historiography about the Banat contained 

only few published works. Two of them, written by local scholars, were synthesis 

specially and exclusively dedicated to the history of the province. However, there 

were numerous works on the history of the Banat written by the foreign historians 

from the Austro-Hungarian monarchy. The Society of History and Archaeology of 

Timişoara was made, preponderantly, of the historians of other nationalities, and the 

few Romanian scholars enrolled in it were not specialised in the domain. This society 

issued a scientific bulletin in Hungarian, which was suspended in 19 1 7. 
Soon a fier the integration of the Banat in Great Romania, the Romanianizing 

of the cui ture in the province became an absolute necessity. Historiography claimed 

the supreme urgency because the local people, the Romanians, needed to know their 

real history. In the larger frame of the European diplomacy, the real historical argu

ments had to justify that the Banat was a part of the Romanian homeland. 

In 1 928 Ioachim Miloia was elected director of the museum of the Banat 

and the institution became a genuine cultural place. Ioachim Miloia was the most 

important scholar of the Banat in the inter-war period. In the first year of his director

ship he edited a rich material for the first issue of a new bulletin of the museum of the 

Banat called 'Analele Banatului' .  In the 'Foreword' ( l 928) it was stated that the 

publication would also include 'externa! writings ' (belonging to the collaborators) 

'like archaeological excavations and studies about the historical monuments of 
our province ' .  

In the 41h and 51h decades, i n  Timişoara a Romanian historiography was 

founded, in order to promote the regional history. At that time the wish for rewriting 

the history of the Banat was expressed, a history based on documenting sources and 
written from the Romanian perspective. The local scholars knew the language of 

these sources and had a large cultural horizon. They were a bie to apply the interdisci

plinary vision to the historical phenomena. We ha ve already made references to our 
erudite 1. Miloia and his significant contribution in the field of study. Unfortunately he 

could not continue his research because he died prematurely in 1940, aged 43. 
A piece de n!sistance of this historiography was the analysis of the institu

tion ofthe Romanian districts of the Banat which proved that there existed an organised 

life of the Romanians outside the Hungarian medieval institutions. To some extent 
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they represented a relic of the old independent state forms. Victor Motogna thought 

that the districts proceeded from the so-called jupe which were 'national adminis
trative organizations of the subject population' .  Silviu Dragomir had the same 

opinion and thought that 'the Slav jupe had to give place to the Romanian districts 
and scaune (seats) and as the Romanianization of the Slavs occurred the Roma
nian voivodes and knezes removed the foreign jupani ' . Ştefan Manciulea's opin

ion was that within these districts and above the laws of the Hungarian diets that jus 

valachicum manifested itself widely. 

Regardless of how we may categorize the inter-war historiography about 

the medieval Banat, from the perspective of a 'creative localism' this activity brought 

about appreciable results. Up to the Great Union Timişoara had lacked a Romanian 

historiography. Here, in the matters of the Romanian culture, everything had to be 
taken from scratch. The spotlighting of the autochtonous past and of the native popu
lation contributed to the Romanianization of the cultural life of the most important 

town ofthe province. The historians of Cluj ,  during their staying in Timişoara - follow

ing the moving ofthe Dacia Superioară University here - found a well-prepared field 
for their studies. The local cultural fund, open to historical research, proved the voca

tion of the scholars of Timişoara for this domain. 

Thus, during the World War II, they studied together the history of the Banat 

and published numerous works making a huge contribution to the project of editing the 

history of the province. 

The most important works of this project remained unfinished due to the 

hard times to carne. They dealt with the major aspects of the medieval history and 

sought to highlight the continuity of the Romanians in the Banat - one of the funda

mental places of the genesis and uninterrupted existence of the Romanian people. 
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UN TABLOU DE GIOVANNI BATTISTA PITTONI (1687 - 1767) 
ÎN COLECŢIAMUZEULUI BANATULUI 

Marius Cornea 

În colecţia Muzeului Banatului din Timişoara se află o seamă de lucrări de artă 
care se impun prin valoarea lor artistică şi care datorită incertitudinilor privitoare la 
patemitatea lucrării solicită o cercetare mai amplă. 

Studiul de faţă se ocupă de tabloul Atalanta şi Meleagru la vînătoarea 
mistreţului din Calydon1 (ilustr. 1 )  înscris creaţiei lui Giovanni Battista Pittoni ( 1 687-
1 767), remarcabil pictor veneţian. 2 Elev al unchiului său, Francesco Pittoni, artistul a 
fost influenţat de Sebastian o Ricci, Giovanni Battista Piazzetta şi de Giovanni Battista 
Tiepolo. În anul 1 757 numit Consigliere al recent înfiinţatei Academii de pictură şi 
sculptură din Veneţia, va deveni preşedinte al acestei instituţii, ca succesor al lui Tiepolo, 
în perioada 1 758 - 1 763. Este reales în această funcţie în 1 765 . 

Cele mai vechi date referitoare la tabloul de la Timişoara aparţin anului 
1 857.Lucrarea s-a aflat în proprietatea Dr. Avesan din Verona, apoi în colecţia lui 
Luigi Montini din aceeaşi localitate. A fost scoasă la l icitaţie în Veneţia, de unde 
Zsigmond Orm6s ( 1 8 1 3- 1 894) achiziţionează lucrarea ca un original Pittoni cu titlul 
Atalanta şi peţitorii. Istoric de artă cu o temeinică cultură dobîndită în diferite centre 
ale Europei, pasionat colecţionar de obiecte de artă, Zsigmond Orm6s îşi completează 
colecţia cu ocazia călătoriilor întreprinse în Germania, Ital ia, Franţa. 

În volumul III al Amintirilor din anul 1 888, care cuprinde de fapt catalogul 
colecţiei sale de artă, patemitatea Pittoni este susţinută de Orm6s şi prin examinarea 
a două lucrări aflate la Dresda (,,Moartea lui Seneca ", ,,Agrippina şi Ne ro "), care 

i-au permis omului de cultură timişorean stabilirea unor înrudiri cu piesa din colecţia 

lui. 3 Prin donaţia testamentară Zsigmond Orm6s din 1 8  septembrie 1 895 tabloul intră 
în patrimoniul Muzeului Banatului. 

1 G.B. Pittoni, Atalanta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din Calydon, 
ulei pe pînză 3,090/1 ,920, colecţia Muzeului Banatului Timişoara, nr. inv. 1 O, nesernnat, 
nedatat. Lucrare restaurată la Muzeul de Artă al R.S.R. ,  Atelierul de restaurare, în 
perioada 1 2- 1 8  mai 196 1 .  Pictori restauratori: Elena Urdăreanu şi . . . . . . . .  (indescifrabil), 
fişa de restaurare nr. 16, şi la Bucureşti în 1 982 de Olga Zagorodnîi. 

2 Rowlands, Eliott W., "Giovanni Battista Pittoni", în: The collections of Nelson
Atkins Museum of Art. Italian paintings 1300 - 1800. Missouri, 1 996, pp. 383-39 1 

3 Orm6s, Zsigmond, Visszaem/ekezesek Il/, Gyiijtemenyeim, Temesvar, 1888, p. 
70-72, nr. cat. 84 
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Fig. 1. Giovanni Battista Pittoni ( 1 687 - 1 767), Ata/an ta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din 
Calydon, ulei pe pînză, 3,0901 1 ,920, nesemnat, databil aprox. 1 730- 1 740, nr. inv. P.M.T. 1 0. 

Colecţia Muzeului Banatului Timişoara 

Considerată pictură originală a lui Giovanni Battista Pittoni în catalogul colecţiei 
Orm6s, patemitatea şi titlul vechi al lucrării Atalanta şi peţitorii au fost preluate 
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ulterior în ghidurile şi pliantele de expoziţie ale Muzeului Banatului4 , problemele de 

datare şi încadrare în epocă a piesei rămânînd ignorate. 

Autenticitatea piesei a fost confirmată prin selectarea ei de către Anatolie 

Teodosiu, muzeograf specialist la Muzeul de Artă al R.S.R., pentru expoziţia de mare 

anvergură organizată la Bucureşti în 1982, itinerată apoi la Craiova, Cluj, Sibiu şi 

Timişoara - Ana italiană din secolele XV-XVIII în muzee şi colecţii din România. 
În catalogul expoziţiei sunt consemnate în fişa lucrării întocmită de Annemarie Podlipny

Hehn următoarele: "O compoziţie asemănătoare aflată la Pinacoteca Civica din 

Vicenza, intitulată Olindo şi Sofronia de Giovanni Battista Pittoni, are raportul dintre 

lumini şi umbre rezolvat aproape identic. Tot în stînga, apare un militar cu casca bogat 

împodobită cu penaj .  Costumele şi draperiile sunt rezolvate similar."5 

Pornind de la aceste date demersurile noastre au vizat investigarea iconografică 

a subiectului lucrării ,  verificarea paternităţii Pittoni pe baza analizelor stilistice şi 

rezolvarea problemelor de datare şi încadrare în epocă a tabloului. 
În partea dreaptă a lucrării se găseşte o tînără femeie ce ţine în mîna dreaptă 

arcul, avînd şi o tolbă pentru săgeţi. În stînga sunt reprezenta ţi doi tineri soldaţi, unul 

dintre ei purtînd în mîna dreaptă două suliţe. Un grup de trei putti antrenaţi într-unjoc 

cu un porumbel, în timp ce un al doilea porumbel survolează spaţiul din proximitatea 

grupului - se observă în planul superior al tabloului. Între tînăra femeie şi cei doi 

soldaţi se găsesc doi putti. Întreaga compoziţie, judicios structurată, este într-o mişcare 

armonioasă, dictată de jocul liniilor curbe şi contracurbe ale formelor personajelor. 

Pentru identificarea temei iconografice, am recurs la repertoriul de teme baroce 

publicat de Andor Pigler în 1 956 - Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen 
zur lkonographie des 1 7. und 18. Jahrhunderts6 , în care se găsesc mai multe 

secvenţe narative cu reprezentări ale unei tinere femei cu arc şi tolbă de săgeţi :  ciclurile 

4 Kalauz. A "Delmagyarorsztigi Tonenelmi es Regeszeti Muzeum-Ttirsulat"
Kepttirtiban. Temesvar. Csanadegyhazmegyei Kănyvnyomda. 1 9 16, p. 5 ,  nr. cat. 53 ;  
Călăuza pinacotecei Muzeului bănăţean din Timişoara. Elaborată de direcţiunea 
Muzeului. Cu ilustraţiuni. Ediţia 1. Timişoara, Editura Muzeului, 1927, p. 18,  nr. cat. 
329; Podlipny-Hehn, Annemarie, "Atalanta und ihre Freier von G.B. Pittoni im 
Banater Museum", în: Wene aller Zeiten. Volk und Kultur, Bukarest, 1 970/5, pp. 
16- 1 7; Ana italiană din secolele XV-XVIII în muzee şi colecţii din România, cata
log de expoziţie (octombrie 1982-ianuarie 1983, Bucureşti, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, 
Muzeul de Artă al R.S.R.), Bucureşti , 1982, cuvînt introductiv de Giulio Carlo Argan, 
prefaţă de Dr. Alexandru Cebuc şi Anatolie Teodosiu, p. 69, nr. cat. 58, reprod. p. 69; 
Ghidul colecţiei de pictură, Timişoara, 1978, p. 28, nr. cat. 262; Vârtaciu, Rodica, 
Anişti veneţieni, sec. XV-XVIII, în colecţia Muzeului Banatului (pliant de expoziţie), 
Timişoara, 1994, nr. cat. 36; Vârtaciu, Rodica, Artişti italieni, sec. XV- XVlll, în colecţia 
Muzeului Banatului (pliant de expoziţie), Timişoara, 1 999, nr. cat. 52. Expoziţi i :  Timişoara, 
1 896-1937, 1 960-1978; Bucureşti, 1982; Timişoara, 1994, 1 999-2000. 

5 Annemarie Podlipny-Hehn, în : Arta italiană . . .  , p. 69. 
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care au drept personaje principale pe Artemis (Diana)? , Meleagru8 şi Atalanta. Artemis 
(Diana), zeiţă a vînătorii ,  era înfăţişată ca o fecioară sălbatică, care cutreiera pădurile 
însoţită de o haită de cîini, dăruiţi de Pan, ucigînd animalele cu arcul şi săgeţile ei 
făurite de Hephaistos. Insensibilă la dragoste, îi pedepsea pe toţi cei care încercau să 
se apropie de ea: Actaeon, Orion, Endymion9 • În reprezentările lui Actaeon cu Artemis 
(Diana)10 , avînd drept sursă l iterară Metamorfozele lui Ovidiu (ill , 138-253), artiştii 
italieni au optat pentru episodul în care tînărul vînător a zărit-o pe Artemis care se 
îmbăia în apa unui rîu, împreună cu nirnfele ei. Mînioasă, zeiţa l-a transformat într-un 
cerb. 1 1  Actaeon are drept atribute coarnele de cerb şi arme de vînătoare (suliţe). 
Pigler semnala prezenţa unei lucrări a lui Giovanni Battista Pittoni cu acest subiect în 
Pinacoteca din Vicenza. 1 2 Absenţa cîinilor de vînătoare ai Artemisiei (Dianei) ne-a 
determinat să cercetăm iconografia lucrării timişorene în legătură cu ciclurile narative 
legate de Atalanta. An dor Pigler a consemnat prezenţa Atalantei 13 în trei teme 

6 Pigler, Andor: Barockthemen. Eine A uswahl von Verzeichnissen zur 
Ikonographie des 1 7. und 18. Jahrhunderts, Verlag der ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, Budapest, 1 956, vol. 1 şi 2. 

7 Pigler, op. cit. , vol.2, pp. 12, 13,  65-77, 1 36, 1 37, 1 44, 1 82, 307-3 1 0, 42 1 .  
8 Idem, p. 164, 1 65.  
9 Endymion apare reprezentat ca tînăr păstor, dormind. Artemis (Luna) s-a 

îndrăgostit de frumosul păstor pe care a început să-1 viziteze, noapte de noapte, temă 
iconografică frecvent reprezentată în arta italiană. Pigler, op. cit., pp. 1 5 1 - 1 56. 

10 Idem, pp. 65-7 1 .  
1 1  Vezi lucrarea lui Giuseppe Cesari, numit Cavaliere d '  Arpino ( 1568-1640): 

Diana şi Actaeon, ulei pe pînză, Paris, Luvru. Reprod. în: Pigler, op. cit. , p. 67. 
Lucrare considerată de cercetătorul budapestan ca replică a tabloului aflat în Muzeul 
de Arte Frumoase din capitala Ungariei. Pigler aminteşte ca şi copii ale acestor lucrări 
piesele ce se găsesc în Galleria Borghese (Roma), Castello Sforzesco (Milano), Uffizi, 
Museo civica (Padova), Muzeul de Artă din Valenciennes. 

12G.B.Pittoni: Diana, nimfele şi Actaeon, circa 1 725, ulei pe pînză, 147/197,5 
cm, Vicenza, Museo Civica Palazzo Chiericati. Cf. Pigler, op. cit. , p. 68. 

13 Atalanta (Atalante), fiica lui Ianus şi a Clymenei a fost părăsită pe o stîncă de 
către tatăl ei, care îşi dorise un băiat şi nu o fată. Alăptată de către o ursoaică şi 
crescută în sălbăticia codrilor, Atalanta a învăţat să vîneze, întocmai ca Artemis, zeiţa 
ei protectoare. Urmînd pilda acesteia, Atalanta a jurat să rămînă fecioară. Preţuită de 
mulţi pentru frumuseţea ei - printre alţii şi de Meleagru, alături de care a participat la 
vînătoarea mistreţului din Calydon - Atalanta a consimţit să se căsătorească. Vestită 
pentru iuţeala picioarelor sale şi învingătoare la toate întrecerile la care a participat, 
Atalanta a făgăduit să se căsătorească cu acela care o va întrece în iuţeală. Mulţi au 
încercat fără să reuşească şi au fost ucişi cu suliţa de fecioara cea neînduplecată. Ea 
îi ajungea întotdeauna din urmă, după ce mai întîi le acorda un avans. Unul singur a 
izbutit s-o întreacă, cu ajutorul Aphroditei :  Milanion. Zeiţa i-a dăruit lui Milanion trei 
mere de aur din Grădina Hesperidelor. In timpul cursei, acesta a lăsat să-i cadă mere}e 
unul cîte unul. Atalanta, neputîndu-şi stăpîni curiozitatea, s-a oprit să le culeagă. In 
felul acesta a pierdut din timp şi a fost învinsă. Ea s-a căsătorit cu Mi lan ion şi au trăit 
fericiţi pînă în ziua în care, cu ocazia unei vînători, au profanat un sanctuar în care se 
adăpostiseră. Sanctuarul era închinat lui Zeus. Indignat de sacrilegiu] comis, zeul i-a 
pedepsit transformîndu-i pe amîndoi în lei . 
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iconografice - inspirate din Metamorfozele lui Ovidiu - în pictura italiană: Hippomenes 
învinge pe Atalanta, aruncînd cele trei mere primite de la Venus, Atalanta oprindu
se să le culeagă14 , Meleagru şi Atalanta la vînătoarea mistreţului din Calydon15 , 
Meleagru cedează A talantei capul mistreţului16 • 

Vechiul titlu al lucrării aflate în colecţia timişoreană Atalanta şi peţitorii nu 
concordă cu tema iconografică reprezentată. Din ciclul narativ al Atalantei reiese că 
aceasta îşi provoca peţitorii la probe care necesitau abilitate locomotorie. Prezenţa 
soldatului din prim plan stînga ce poartă două suliţe exclude posibilitatea ca piesa în 
discuţie să reprezinte episodul în trecerii dintre Atalanta şi peţitori. 

În opinia noastră, titlul corect pentru lucrarea aflată în Muzeul Banatului este 
Atalanta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din Calydon, prezenţa armelor de 
vînătoare, a tol bei cu săgeţi şi a arcului servind drept argument iconografie. 

Referitor la posibilităţile de datare şi încadrare în epocă a tabloului, investigaţiile 
noastre au vizat trăsăturile stilistice şi cromatice şi analizarea unor personaje dintr-un 
ansamblu de lucrări înscrise creaţiei artistului veneţian din perioada 1730-1 740. 

În fişa lui Pittoni din lexiconul Thieme-Becker, H. Voss atrăgea atenţia asupra 
faptului că artistul obişnuia să recurgă la prototipuri în redarea mişcării capului şi a 
gesturilor personaj elor, a motivelor decorative şi a elementelor de arhitectură17 •  
Veneţianul modifica personajele reuşite din tablourile sale în creaţiile ulterioare, 
contribuind astfel la popularizarea lor18 • Regăsim astfel soldatul ce schiţează gestica 
de inserare în dialog cu celălalte personaje din Sacrificiul Polyxenei de la Mi.inchen19 , 
lucrare datată în jurul lui 1 737, în Memorialul dedicat lui James, First Earl Stanhope 
( 1726) de la Chrysler Museum din Norfolk20 , reluat apoi în figura lui Meleagru în 

14 literară: Ovidiu, Met. , X, 560-707. Vezi şi lucrarea lui Guido Reni ( 1575 - 1 642) 
- Hippomenes o învinge pe Atalanta, ulei pe pînză, Napoli, Muzeul Naţional. Reprodus 
în: Pigler, op. cit. , p. 1 25 .  

1 5  idem, p .  1 64, sursă literară: Ovidiu, Met. , VIII, 298-425. 
16 Pigler, op. cit. , pp. 1 64-1 65, sursă literară: Ovidiu, Met. , VIII, 426-43 1 
17 Voss, H(ermann): Giovanni Battista Pittoni, în: Thieme, Ulrich - Becker, 

Friedrich, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, Leipzig, 1938, voi. XXVll, 
pp. 1 19-12 1 .  

18 Neumann, Jaromir: G.B.Pittoni: La remise des clefs a Saint Pierre, în: Omagiu 
lui George Oprescu, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1 96 1 ,  p. 
370. 

19 G.B.Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, ulei pe pînză, 1 34/ 1 60 cm, nr.inv. HuW 33. 
Alte Pinakothek, Mi.inchen. Reprodus în: Alte Pinakothek Munchen. Bayerische 
Staatsgemăldesammlungen. Mi.inchen, 1 986. 2. Auflage. Erlăuterungen zu den 
ausgestellten Gemălden. Korrigierte und durch einen Anhang erweitere Ausgabe, p. 
388, autorul fişei: RolfKultzen. 

20 G.B.Pittoni, Memorial dedicat lui James, First Earl Stanhope ( 1726), ulei 
pe pînză, 22 1/ 142,2 cm, semnat dreapta în centru: GIO.BATA.PITTONI.FIGVRAVIT, 
Chrysler Museum, Norfolk, reprodus în: Harrison, Jefferson C., The Chrysler Museum. 
Handbook of the European and American Collections, Norfolk, Virginia, 1 99 1 ,  p .  
67, fig. 50. 
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tabloul de la Timişoara. L-am identificat, de asemenea, în Neoptolemos aflat în prim 

plan stînga în tabloul Sacrificiul Polixenei de la John Paul Getty Museum din Los 

Angeles21 ,  în lucrarea cu acelaşi subiect databilă în anii 1 730 de la Ermitaj22 şi în piesa 

reprodusă în ,,Burlington Magazine" din 1959, cînd Galeria Heim din Paris oferea spre 

vînzare Sacrificiul Polyxenei23, databilă aproximativ în perioada 1730- 1 740. 

Regăsim acest soldat şi în desenul în sepia al lui Pittoni, aflat la Luvru24 şi 

atribuit înainte lui Giovanni Battista Piazzetta. lstvan Fenyă a publicat o lucrare din 

colecţia Max Rothschild de la Londra25, care repetă grupul din desenul de la Luvru. 

Max Goering considera acest desen ca fiind un studiu pregăti tor al picturii din colecţia 

londoneză26• Raportul dintre desenul de la Luvru şi lucrarea aflată în colecţia Max 

Rothschild este clarificat de tabloul aparţinînd seriei comandate de Owen Mc Swiny. 

Protector al artelor în secolul XVill, acesta comandă pictori lor veneţieni şi bolognezi 
epitafe alegorice în memoria englezilor celebri. În anul 1 74 1  a fost publicată la Londra 

o colecţie de gravuri cu titlul "Tombeaux des Princes etc.", care conţine un grupaj al 

epitafelor proiectate şi în parte deja realizate. 

Pentru desenul părţilor decorative Mc Swiny a reuşit să atragă spre colaborare 
pe Fran�ois Boucher. Din această serie de gravuri face parte şi aceea executată în 

memoria lui Newton, realizată după o pictură originală, operă comună a lui G.B.Pittoni 

şi a fraţilor Domenico şi Giuseppe Valeriani27, pusă în vînzare de casa Sotheby din 

Londra în mai 1 95828 şi reprezentînd Epitaful alegoric al lui Charles Sackville29• 

21 G.B.Pittoni - , ,Sacrificiul Polixenei", c. 1 733- 1 734, ulei pe pînză, 501/2 -371/2 
inches. ,  nr. inv. 72.PA. 18 ,  J.P.Getty Museum, Los Angeles. Lucrarea a fost propusă 
spre vînzare de Galeria M. Knoedler şi Co., New York în anul 1 956, ocazie cu care a 
fost reprodusă în Burlington Magazine, nr. 645, voi. XCVill, din decembrie 1 956, 
planşa XIX , fiind apoi achiziţionată de J.P.Getty Museum. 

22 G.B.Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, semnat jos :  PITTONI F., ulei pe pînză, 
129/94 cm. Ermitaj . Reprodus în: Fomitchiova, Tamara şi Androsov, Serghei, Peinture 
venitienne. XVe-XVI/le siicles. Collection du Musee de l 'Ennitage, Ars Mundi, 
1990, fig. 85. 

23 G.B.Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, ulei pe pînză, 27/20 inches, databilă în 
perioada 1730-1 740. În proprietatea Galeriei Heim, Paris. Reprodus în: Burlington 
Magazine, nr. 68 1 ,  voi. CI, decembrie, 1 959, planşa XVill. 

24 Reprod. în : Fenyă, 1 . :  «Disegni veneziani nel Museo di Belle Arti di 
Budapest», în: Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus 
VI, Budapest, 1 959, pp. 87- 1 33, p. 1 24, fig. 5 1 .  Vezi şi Fenyă, 1. : «Dessins venitiens 
du Settecento (Notes comptementaires)», în: Acta Historiae Artium Academiae 
Scientiarum Hungaricae, tomus VII, fasciculi 1 -2, Budapest, 1960, pp. 9 1 - 1 0 1 .  

1 68 

25 Reprodus în : Fenyă, 1 . :  «Disegni veneziani . . .  », p. 1 25, fig. 52. 
26 Idem, p. 1 24. 
27 Reprodus în : idem, p. 1 23, fig. 49. 
28 Sotheby Co. Catalogue, London, 1 958,  mai 14, nr. 46. 
29 Reprodus în: Fenyă, op. cit. , p. 1 25, fig. 53.  
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Pictura este opera comună a lui G.B.Pittoni, J .Paltronieri şi C.B.Cimaroli3° . În partea 

stîngă a tabloului se observă acelaşi grup din desenul de la Luvru şi din pictura aflată 

în colecţia Max Rothschild din Londra. 

Opera artistului veneţian evoluează după 1720 spre un stil cu afinităţi în pictura 

rococo franceză. Diana şi Endymion de la Ermitage3 1 ,  Bunavestire din Cracovia32 

prezintă analogii la nivelul redării personajelor, a atitudinilor şi mai cu seamă a tipologiilor 

cu cele două dessus-de-porte executate de Jean Honon! Fragonard pentru castelul 

din Louvenciennes33. 

O comparare atentă cu alte piese cu paternitate Pittoni ne confirmă faptul că 

autorul lucrării de la Timişoara este artistul veneţian. Un argument îl constituie şi 

calitatea culorilor, care posedă o luminozitate admirabilă, distingîndu-se în acelaşi timp 

printr-o delicateţe inimitabilă în alegerea tonurilor şi în armonia cromatică a acestora. 

Culorile se găsesc într-un tot aerat, spaţial perceput. Calităţile specifice ale 

acestora, care posedă prin amplasare o luminozitate chiar spectrală, sunt reliefate prin 

alegerea acordurilor în plan, a contrastelor ritmic gradate şi savant articulate, precum 

şi prin analogiile tonuri lor cromatice. Cel mai intens este motivul principal: roşu) mantiei 

şi galbenul platoşei lui Meleagru, albastru) mantiei soldatului însoţitor în dialog cu albul 

şi rozul luminos al costumului Atalantei. Accentelor cromatice centrale, care se 

detaşează pe fondul de alb al norilor şi albastru-verzui al cerului, le răspund ca un ecou 

melodios ton urile delicat nuanţate din întregul tablou. Rafinamentul şi ingeniozitatea 

cromatică demonstrează maturitatea artistică a lui Pittoni. Trebuie să relevăm şi un 

procedeu tipic creatorului veneţian: accentele de roşu sub nas şi pe buze, pentru a 

reda jocul luminii reflectate pe feţele roz. 

Cumulînd informaţiile obţinute în urma analizei tabloului de la Muzeul Banatului 

Timişoara, în raport cu piese cu paternitate Pittoni, toate datate în deceniul patru al 

secolului al XVIII-lea, am ajuns la concluzia că lucrarea Atalanta şi Meleagru la 
vînătoarea mistreţului din Calydon, a fost realizată de Giovanni Battista Pittoni în 

perioada de maximă efervescenţă creatoare pentru veneţian - anii 1730-1740 - cînd 

luminozitatea difuză şi jubilaţia cromatică, lejeritatea în construirea compoziţiei şi graţia 

30 Idem, p. 1 25 .  
3 1  G.B.Pittoni, Diana ş i  Endymion, ulei pe pînză, 1341109 cm, aprox. 1 723, 

Ermitage. Reprodus în: Fomitchiova, Tamara şi Androsov, Serghei, op. cit. , fig. 83. 
32 G.B .Pittoni, Bunavestire, ulei pe pînză, 2,2811 ,275, semnat: G/0. BAITISTA 

PIITON/. Cracovia. Reprodus în : B ialostocki, Jan şi Walicki, Michal: Malarstwo 
europejskie w zbiorach polskich. 1300-1800, Krakowie, 1955, nr. cat. 377, p. 543, 
fig. 577. 

33 J .H.Fragonard, Amor îmbrăţişează Universul, ulei pe pînză, 3 1158 inches şi 
Noaptea, ulei pe pînză, 3 1/59 inches (în proprietatea galeriei Cailleux, Paris), reprodus 
în: Burlington Magazine, nr. 609, voi. XCV, decembrie 1953, planşa XX. 
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rococo sunt prezente în lucrările artistului, asimilînd o mobilitate nervoasă şi un şarm 
coregrafie în gesturile şi mişcările corpurilor, o compoziţie spaţială mai grandioasă şi, 
în acelaşi timp, o articulare mai delicată a formelor. 

Zusammenfassung 

Der Verfasser prăsentiert ein wertvolles Gemălde der italienischen Samrnlung 
des Banater Museums Temeswar: Giovanni Battista Pittoni ( 1687 -1767) - Die Jagd 
Meleagers und Atalantes auf den kalydonischen Eber (OI auf Leinwand, 3 ,090/ 
1 ,920, nicht signiert, datierbar: 1730-17  40), indem er es im Verhăltnis zu den anderen 
Werken des venezianischen Malers analysiert. 
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MĂRCI DE TAXĂ APLICATE PE PIESE DE ARGINTĂRIE 

Diana Mihoc Andrasy 

Piesele de argintărie pe care le putem admira astăzi în colecţiile bisericeşti 

sau care sunt încă folosite la oficierea cultului reprezintă doar o mică parte din 

multitudinea de obiecte care au decorat tezaurele bisericeşti şi laice ale imperiului 

habsburgic.  Acelaşi lucru este valabil şi pentru provincia imperială a Banatului, din 

perioada theresiană şi iosefină păstrându-se doar o parte infimă a pieselor de cult. 

Vom încerca să analizăm în cele ce urmează principalele motive care au dus la dispariţia 

obiectelor de metal preţios, dar şi modul în care multe tezaure au supravieţuit, în mod 
aproape miraculos uneori. 

Fără îndoială, primul motiv care stă la baza dispariţei multor piese de argintărie 
este dat de însuşi materialul preţios în discuţie. Argintul, prin calităţile sale, se pretează 

execuţiei aproape oricărui tip de obiect de o mărime rezonabilă. Atracţia exercitată de 

argint constă în maleabi litatea sa, metalul putând fi prelucrat, în mod convenabil, în 

multe forme şi decorat în multe stiluri, printr-o varietate de tehnici. În acelaşi timp, 

argintul este tentant pentru cumpărător pentru că, spre deosebire de porţelan şi sticlă 

care se pot sparge, este durabil şi solid asigurând asfel o supravieţuire îndelungată a 

piesei. Fără îndoială însă, atracţia veşnică a argintului este dată de valoarea sa de 

recuperare imediată ca metal în sine. Astfel, pe măsură ce stilurile decorative se 

succed unul altuia, proprietarul poate modifica piesa ca formă şi stil pentru a se încadra 

modei curente. Mai important însă este faptul că piesele de argintărie pot fi păstrate 

ca rezervă monetară, permiţând o recuperare imediată a unei părţi a investiţiei prin 

topirea piesei pentru valoarea sa în bani, orice pierdere fiind, în acest fel, limitată la 

valoarea dată de stilul şi calitatea execuţiei piesei. Prin urmare, în caz de nevoie nu se 
evita transformarea materialului preţios în bani, aceasta putând fi o explicaţie posibilă 
pentru dispariţia unor lucrări (Newman 2000:5 ;  Catalog 2003: 14). 

Reformele religioase din perioada theresiană şi iosefină au avut, la rândul 

lor, un impact nefericit asupra tezaurelor de metal preţios, ducând la distrugerea multor 

piese. Schimbarea viziunilor, acel aufkliirung din conducerea imperiului habsburgic 

adus de schimbul de generaţii din anul l740 a influenţat în mod direct istoria bisericească 
şi, implicit, arta argintăriei .  Atmosfera de victorie din perioada împăratului Carol al VI

lea se va încheia odată cu moartea sa. Era nevoie de reforme rapide şi drastice, pen

tru a îmbunătăţi situaţia în care se afla imperiul austriac, care pierduse legătura din punct 

de vedere militar, economic, juridic, ştiinţific şi administrativ cu celelalte state europene. 
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Prin urmare, una dintre reformele importante luate de împărăteasa Maria 

Theresia a fost desfiinţarea Societăţii Iisus în anul 1773. În afara consecinţelor pe 
care această reformă le-a avut pentru cercetare şi învăţământ, desfiinţarea ordinului 

iezuit şi confiscarea tezaurelor iezuiţilor a fost o lovitură grea pentru meşterii argintari, 

iezuiţii cheltuind sume mari pentru decorarea bisericilor lor. Mult mai important din 

perspectiva artei argintăriei a fost faptul că, după desfiinţarea Societăţii Iisus, tezaurele 

iezuiţilor au devenit "tezaur bisericesc mort" şi au fost vândute prin licitaţie, lovitură 

devastatoare pentru colecţiile bogate de argintărie care au fost vândute sau topite. 

Procedurile au fost executate de funcţionari nepregătiţi care evaluau obiectele după 

valoarea metal ului şi le vindeau mai departe ca obiecte comune, nefiind interesaţi de 

valoarea artistică a pieselor (Catalog 2003: 3 1  ). 
Reforma religioasă din Austria, care avea la bază conceptele jansenismului, 

cerea înlocuirea vechilor opere de artă cu lucrări simple, pentru a facilita calea spre 

adevărata credinţă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că monstranţele bogat 
ornamentale, potirele baroc şi alte obiecte folosite la slujbele religioase au devenit 
victime ale reformei, sperându-se că odată cu golirea bisericilor de aceste obiecte a 

căror frumuseţe îţi fura privirile, liturghiile şi cântecele simple vor garanta întoarcerea 

la nucleul credinţei. Astfel, în anul l 782, episcopul Hieronymus Colloredo din Salzburg 

şi episcopul Joseph Philipp Spaur din Brixen au cerut eliminarea tuturor decoraţiilor 

din biserici. Prin urmare, o altă parte importantă a tezaurelor bisericeşti a fost vândută, 

pierdută, chiar distrusă în acest mod (Catalog 2003: 32). 
Următoarele victime ale reformei au fost mănăstirile contemplative (cele 

care nu aveau rol de caritate sau educativ) care au fost declarate inutile de împăratul 

Iosif al II-lea, urmând secularizarea clădirilor şi confiscarea tezaurelor acestora. Şi 

de acestă dată, multe obiecte de argintărie au fost distruse, în timp ce altele au fost 
vândute la preţuri derizorii (Catalog 2003:32). 

Oricât de destructive au fost aceste măsuri de reformă religioasă pentru 
tezaurele de metal preţios, nu se compară cu impactul pe care măsurile politice luate 
de Casa de Habsburg le-au avut asupra acestora. Fără îndoială, distrugerea celei mai 

importante părţi a tezaurelor de argintărie a fost urmarea deciziilor successive privind 

folosirea metalelor preţioase din colecţii private sau bisericeşti. Aceste măsuri au fost 
luate pentru a îmbogăţi bugetul statului în vederea subvenţionării războaielor. De la 

începutul secolului al XVIII-lea statul austriac începe să se confrunte cu probleme 
politice şi economice care vor afecta în mod direct arta argintăriei. Folosirea metalelor 
preţioase din colecţiile private sau bisericeşti devine astfel un lucru obişnuit pentru a 
subvenţiona bugetul statului în caz de război . 

Primul împărat care recurge la această metodă a fost Leopold 1 care a 

ordonat, în anul 1 704, predarea obiectelor de argint de către populaţie, urmând topirea 
acestora şi achitarea datori ilor produse de războiul cu turcii. Această colectare nu a 

avut însă în vedere şi argintăria bisericească (Catalog 2003 :29). 
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Această primă lovitură dată argintăriei reprezintă doar începutul dezastrului 

ce va urma. Astfel, la începutul secoului al XIX-lea statul austriac se va confrunta cu 

mari probleme financiare din cauza războaielor napoleoniene. Când situaţia bugetului 

de stat a devenit tot mai precară, împăratul Franz al Il-lea a cerut supuşilor săi predarea 

tuturor obiectelor de metal preţios. Acţiunea a avut loc între 1 septembrie 1806 şi 3 1  

iulie 1 807, perioadă în care toate obiectele de aur şi argint, laice sau religioase, au fost 

predate şi topite. Piesele la care proprietarii nu puteau renunţa se puteau răscumpăra 

prin plata taxei de 1 2  creiţari/loth argint şi 20 creiţari//oth aur, lucru documentat prin 

baterea ştampilei de remarcare - repunzierungsstempel. Foarte rar şi doar în cazuri 

excepţionale cererea de scutire de plată a taxei era aprobată. Taxa de răscumpărare 

era foarte mare, astfel încât majoritatea obiectelor de aur şi argint au fost transformate 

în monezi .  Toate piesele anterioare anului 1 8 1 0 reprezintă, prin urmare, piese 

răscumpărate şi ar trebui să aibă una dintre mărcile de remarcare (pentru argint sau 

pentru aur). Obiectele care nu au ştampilă de remarcare sunt - în cele mai multe 

cazuri - piese ascunse de proprietarii lor. O altă variantă este că piesele provin din 
Ungaria sau Slovenia, unde nu se va face remarcarea obiectelor (Reitzner 1952:203; 

Catalog 2003:29). 

Repunzierungsstempel poate apărea pe obiecte în trei variante. Prima dintre 

ele este ştampila de remarcare mare, pe care apar cifra " 1 2" şi o literă. " 1 2" nu 

reprezintă în acest caz puritatea argintului, ci faptul că s-au plătit - drept răscumpărare 
- 1 2  creiţari//oth argint, în timp ce litera alăturată cifrei reprezintă oraşul unde s-a 

!acut remarcarea obiectului. A doua variantă a ştampilei este cea mijlocie, asemănătoare 

celei mari, conţinând simbolul pentru argint (în locul cifrei) alături de litera pentru oraş, 

în timp ce ultima variantă, ştampila de remarcare mică, are reprezentată doar litera 

pentru oraş (Reitzner 1 952:203). 

Una dintre piesele de argintărie păstrate în Banat este un astfel de obiect 

răscumpărat în perioada 1 806/ 1807 (fig. l ). Este vorba despre un potir franciscan aflat 

în prezent în colecţia Episcopiei Catolice de Timişoara. Talpa potirului şi cupa prezintă 

şase medalioane de email încadrate de valute puternic reliefate, scoici ,  panglici şi 

spice de grâu. Nodusul piesei nu este cel original, ci unul simplu care, în mod evident, 

dăunează armoniei generale a piesei. Medal ioanele de pe cupă o prezintă pe Fecioara 

Maria, încadrată de cei doi sfinţi ai ordinului: Franziscus de Assisi şi Antoniu de Padova 

cu Iisus în braţe, în timp ce medalioanele de pe talpă redau scene din viaţa Sfântului 
Johannes de Capestrano (Roos 1 998: 1 50- 1 5 1  ) .  Singura marcă de pe acest potir este 

" 12  · I" (cf. Roos - marca este 18 I şi reprezintă marca meşterului argintar. Considerăm 

că nu poate fi vorba, în acest caz, despre o marcă de meşter, repwzzierungsstempel 
fiind vizibilă foarte clar) - reprezentând repunzierungsstempel - ştampila de remarcare 

mare: " 12" - reprezentând taxa de răscumpărare de 12  creiţari//oth argint, iar l i tera, 

în acest caz in iţiala "1" - fiind simbolul oraşului Klagen furt, oraşul unde a avut Joc 

acţiunea de remarcare (Reitzner 1 952:203). Inscripţia în latină de pe talpa potiru lui, 
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din păcate destul de neclară, ar putea identifica atât comanditarul cât şi meşterul 

argintar care a executat obiectul: MAXIM/LIAM GABL. . .  1 747 . . . VALENTIN . . .  
PUENTJZ .. fecit. Astfel, Maximilian Gabl ar putea fi numele comanditarului sau al 

donatorului piesei, iar Valentin Pabutiz meşterul care a executat-o. 

La numai trei ani de la remarcare, statul austriac, din nou în criză financiară, 

va recurge încă o dată la aceeaşi metodă, noua acţiune de colectare a pieselor de 
argintărie având loc în perioada 1 809/18 10. De această dată s-a cerut predarea tuturor 

obiectelor de argint: tezaure laice sau bisericeşti. Aurul nu s-a avut în vedere, el devenind 

după prima predare aproape inexistent. Excepţie au făcut doar obiectele liturgice 

necesare desfăşurării slujbei religioase: cupa şi patena potirelor şi ciboriilor şi lunula 

monstranţelor. Şi de această dată, au scăpat de la topire doar piesele răscumpărate. 

Mai mult, au intrat în atenţia autorităţilor şi piesele care au fost răscumpărate o dată în 

perioada 1 806/1 807, deoarece în ultimii ani de război nu s-au produs aproape deloc 

obiecte de argintărie. Pe obiectele răscumpărate s-a bătut ştampila de eliberare, 

befreiungsstempel (jreistempel). Marca de răscumpărare conţinea literele ,,FR" 
frei von der Einschmelzung - liber de la topire, uneori încadrate de l iterele ,,NS" -
Not- Stempel - marcă de necesitate. Taxa de răscumpărare care trebuia plătită era 
mult mai mare de aceasta dată, iar excepţii nu se făceau aproape deloc. Piesele 

executate în anul 1 8 10 au deja aplicată, desigur după plătirea taxei de răscumpărare, 

şi befreiungsstempel. Topirea pieselor de argintărie s-a dovedit, o dată în plus, inutilă, 

criza financiară a statului austriac nefiind ameliorată deloc în urma acestor măsuri 

(Reitzner 1952:205; Catalog 2003: 30). 

În perioada cuprinsă între anii 1 8 1  O şi 1824 în loc de repunzierungsstempel 
se bate pe obiectele răscumpărate taxstempel, ştampila de taxă. Marca de taxă pentru 

obiecte mari conţine l iterele "TF' - taxe bezahlt-frei - taxă plătită liber, alături de 
l itera pentru oraş, în timp ce ta.xstempel pentru obiecte mici are bătute doar l iterele 

"TF'. Taxa era, şi în acest caz, de 12 creiţarilloth argint. Piesele de argintărie executate 

după anul 1 8 10 ar trebui să prezinte şi ta.xstempel (Reitzner 1952:206), desigur în 

cazul în care nu vorbim despre obiectele ascunse. 

Biserica sârbească din Timişoara-Fabric păstrează în colecţia sa o cruce pe 

care apare o asemenea ştampilă de taxă (fig.2). Talpa ovală a crucii şi nodusul său în 
formă de vas sunt decorate cu valute şi scoici, iar crucea de lemn sculptată miniatura! 
cu scene din ciclul hristologic este înconjurată de valute din pietre de diferite culori şi 

mărginită de o coroană de raze care închide suprafaţa de reprezentare. Crucea este 

executată la Viena, marca de probă fiind aplicată chiar pe marginea tălpii, fiind vizibilă 
o singură cifră. Piesa este marcată cu marca meşterului argintar Johann Karl Retzer, 

în activitate între anii 1802-1827 (Reitzner 1952: 198 cat. l 057). Alături de aceste mărci 

piesa mai prezintă literele , ,ATF' - ta.xstempel, ştampila de taxă, în acest caz ştampila 
de taxă pentru obiecte mari . Taxa era, ca şi în cazul ştampilei de remarcare, 

repunzienmgsstempel, de 12 creiţari/lotlz argint. Litera "A" este l itera pentru oraş, în 
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acest caz Viena, iar grupul de litere "TF" înseamnă taxe bezahlt-frei - taxă plătită 

liber (Reitzner 1 952:206). Aceste informaţii ne permit o datare aproximativă a piesei 

între 1 8 1 1 - 1 8 1 9, luând în considere singura cifră vizibilă pe marca de probă ( 1 - în 

poziţia zecilor) precum şi faptul că taxsstempel se bate pe obiecte începând cu anul 

18 10. 
În cazul în care proprietarii doreau să răscumpere un anumit obiect, însă nu 

dispuneau de banii necesari, piesa era depozitată până se adunau banii de răscumpărare, 

lucru documentat prin baterea ştampilei de înmagazinare - vorratstempel. Marca 

conţine literele "VR" şi este bătută pe obiecte în perioada cuprinsă între anii 1 807-

1824 (Reitzner 1 952:205). 

O candelă aflată în colecţia de argintărie a Episcopiei Sârbeşti de Timişoara 

ne oferă posibilitatea analizării unei piese care are aplicată o asemenea ştampilă de 

înmagazinare (fig.3). Candela este decorată cu ornamente fitomorfe, medalioane de 

trandafiri încadrate de vre j uri de frunze traforate, margarete, lalele, precum şi limbi de 

flăcări . Meşterul argintar care execută piesa este Michael Wiener, activ între anii 

1 8 17-1 853 (Reitzner 1 952:208 cat. l 167). Ştampila de înmagazinare - vorratstempel 
- bătută pe piesă indică faptul că aceasta a fost depozitată până când proprietarul a 
avut bani să o răscumpere. Cunoscând faptul că vorratstempel apare pe piesele din 

perioada c;:uprinsă între 1 807-1 824, putem data obiectul în acest interval. 

În mod sigur, valoarea obiectelor de aur şi argint pe care le putem admira 
astăzi sporeşte considerabil şi datorită faptului că ele au supravieţuit atât tentaţiei 

reprezentate de valorificarea lor imediată în caz de nevoie dar, mai ales, perioadelor 

succesive de distrugere a tezaurelor de metal preţios: 1 806/ 1 807 şi 1 809/ 18 10. Este 

indiscutabil faptul că marea majoritate a argintăriei laice a fost sacrificată în timpul 

acestor perioade. Cu toate acestea, o parte a tezaurelor bisericeşti a rămas, în mod 

aproape miraculos, neatinsă. Nu mai este relevantă motivaţia care a stat la baza acestui 

lucru, pietate religioasă, respect faţă de tradiţie sau faţă de valoarea artistică a pieselor. 
În mod sigur, fără sacrifiicile băneşti făcute pentru răscumpărarea obiectelor de 

argintărie sau fără riscul asumat în cazul ascunderii lor, moştenirea culturală şi artistică 

pe care acestea o reprezintă ar fi fost indiscutabil pierdută. 
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TAX MARKS PUNCHED ON SILVERWORK OBJECTS 

Silverwork objects we admire today in the church collections or still used 

during the sacrament stand for merely a small part of the great amount of pieces that 
had decorated the clerical and secular treasures of the Habsburg empire. The same 

thing could be stated for the imperial province of Banat, only a limited number of 

silverwork objects have been preserved from Mary Theresa and Joseph II's reign. 
We would Iike to analyze the main reasons that led to the disappearance of the trea

sures of precious metal, but also the way in which many of the treasures miraculously 

survived in some cases. 
Most likely the first reason for the lost of many silverwork objects is repre

sented by the very nature of the precious metal .  Si lver, by its qualities, lends itself to 

being used to make almost any type of article of reasonable size. Silver's appeal lies in 

its rnalleability that is the metal could be conveniently worked into many shapes and 

decorated in many styles by a variety of techniques. In the same time, silver is tempt

ing to the purchaser for having the advantage - unlike readily breakable ceramic ware 

and glassware - of being durable and solid, thus ensuring long survival. Its ageless 

attraction, however, is the instant recoverable value, simply as metal, retained by sil

ver. Consequently, as styles of decoration replace one another, the owner can have 

the abject altered in shape and style to conform to the current vogue. More important, 

however, the pieces can be held as a monetary reserve, allowing an immediate saving 
for a part of the investment by having the abject melted down for its cash value. 

Therefore, any loss has been usually limited to the value given by the style and the 

quality of execution. Thus, the conversion of the precious metal into cash has not been 

avoided, whenever the case, offering a possible explanation for the destruction of 
some objects (Newman 2000: 5 ;  Catalogue 2003: 14) .  

Furthermore, the rel igious reforms that took place during the reign of Mary 
Theresa and Joseph II ha ve had a tragic impact on the treasures of precious metal ,  
resulting in the devastation of a great number of objects. The changing of vision, the 

so-cal led aujkliirung, in the Habsburg empire, brought up by the succession of gen-
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erations in the year 1 740, directly influenced the history of the Church and, implicitly, 

the silverwork art. The victory mood of the reign of emperor Carol VI ended with his 
death. Rapid and radical reforms were needed to improve the situation ofthe Habsburg 

empire at the tirne. Actually, the military, economic,juridical , scientific and administra

tive connexions between Austria and the other European states ha ve been lost. 

That is why one of the major reforms adopted by empress Mary Theresa 

was the dissolution of Jesus Society in the year 1 773. Besides its consequences af

fecting research and learning, the dissolution of the Jesuits and the expropriation of 

their treasures represented a vital impact felt by the silversmiths, for the Jesuits have 

been spending generously for adorning their churches. More important regarding the 

silverwork art was the fact that, after the dissolution, the Jesuit treasures were thought 
of as "dead church treasure" being sold in auction. This was definitely a devastating 

repercussion for the considerable silverwork collections sold or melted down. The 

procedures were performed by untrained clerks who evaluated the objects according 

to the value of the metal, selling them as common pieces, regardless of their artistic 

values (Catalogue 2003 :3 1 ). 

Religious reform in Austria, based on Cornelius Jansens's concepts called 
for a replacement of the antique works of art with simple pieces in order to facilitate 

the path towards real faith. Therefore, it is not surprising that richly decorated 

monstrances, baroque chalices and other pieces used during the religious sacrament 
ha ve become victims of the reform. A re turn to core of the faith was intended with the 

aid of simple sermons and songs. Hence, it was necessary to clear away those abject 

whose beauty might corrupt the faithful and, as a result, bishops Hieronymus Colloredo 

of Salzburg and Joseph Philipp Spaur of Brixen demanded - in 1 782 - for all orna

ments to be removed from the churches. By doing this another important part of the 

Church treasures has been sold, lost or even eradicated (Catalogue 2003:32). 

The contemplative monasteries (those having no charity or education pur

pose) were to be the next victims of the reform, being declared ineffective by the 

emperor Joseph II and having their buildings secularized and their treasures confis

cated. A great amount of silverwork was, therefore, destroyed in the process while 

other objects were sold at derisory prices (Catalogue 2003:32). 

Politica! decisions adopted by the House of Habsburg ha ve had a far more 

decisive impact on the treasures of precious metal, as compared to the religious re

forms. Nevertheless, the lost of vast majority of silverwork was a consequence of the 

successive decisions regarding the use of private or clerical collections of precious 

metals. The decision has been considered for havinfusupplemented the state's budget 

in case of war. Starting with the beginning of the 1 8  century Austria was confronted 

with politica! and economical crises, directly affecting the silverwork art. Accordingly, 
the use of precious metals from private or clerical collections has become a custom

ary method intended to support the state's budget. 
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The first emperor to use this method was Leopold 1 who ordered, in 1704, 

the private silverwork objects to be taken away and melted down for paying the 

deficits made by the war against the Turks. Clerical silverwork was not taken into 

consideration on this occasion (Catalogue 2003:29). 

This resolution stands only at the beginning of the disaster to follow. There

fore, at the beginning of the 19
th 

century Austria faced major financial difficulties due 

to Napoleon and the wars against him. When the budget's status became more deli

cate emperor Franz II demanded al i precious metals to be given out. The action took 

place between 1 September 1 806 and 3 1  July 1807, when ali objects made of gold and 

silver , lay or clerical, were grasped and melted down. The possibility of compensation 

existed for pieces their owners could not renounce to. So, a tax of 1 2  kreuzem/silver 

loth and 20 kreuzemlgold loth had to be paid in order to save an abject, tax docu

mented by the mark of re-punching - repunzierungsstempel. A tax-free claim has 

been barely granted and only for special cases. The compensation tax was very high 
that is why most gold and silver objects were transformed into coins. Until the year 

1 8 10 ali pieces represented freed objects and should display a compensation mark 

(for silver or gold). Objects with no mark of re-punching represent, in most cases, 

objects hidden by their owners or objects made in Hungary or Slovenia, places where 
re-punching did not take place (Reitzner 1952:203 ; Catalogue 2003:29). 

The mark of re-punching has been displayed in three different variants on 
objects. The first one is the big re-punching mark containing the figure "12" and a 
letter. "12" does not stand here for the purity of the silver but for the compensation tax 

paid: 12  kreuzem/ silver loth, while the letter nearby represents the city where the re
punching bas actually taken place. The second variant of the mark is the middle one, 

s imilar to the big sample, bearing the symbol for silver (replacing the figure) and the 

letter standing for the city. Finally, the last type is the small re-punching mark, display

ing only the letter for the city (Reitzner 1952:203 ) .  

One of the silver objects preserved in the province of Banat represents such 

a rescued abject of the period 1 806/1807 (fig. 1 ) . It is a Franciscan chalice presently 

exhibited in Timişoara in the collection of the Catholic Episcopate. The foot and the 

bowl of the chalice display six enamel medallions framed by strong volutes, shells, 

ribbons and sheaves of wheat. The node is, obviously, a later replacement of the 
original thus affecting the harmony ofthe entire creation. The medallions on the bowl 

presents the Virgin surrounded by the two saints of the Franciscan Society: Francis of 

Assisi and Anthony of Padua carrying Jesus, while the medall ions on the foot exhibit 
scenes of Saint John of Capistrano 's life (Roos 1998: 1 50- 15 1  ). The only mark punched 
on the chalice is " 1 2  · 1" (according to Roos - the mark is 1 8  1 and represents the 

master's mark. We do not agree with this point of view, the mark of re-punching being 

clearly observable on the abject) -representing repunzierungsstempel - the big re

punching mark: " 1 2" - stand ing for the compensation tax of 1 2  kreuzem/ silver loth, 
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the letter "I" - being the symbol of Klagenfurt. the city where the re-punching took 

place (Reitzner 1952:203). The Latin inscription on the foot, hardly legi bie, could iden

tify both the commissioner and the silversmith: MAXIMILIAM GABL . . . 1 747 . . .  
VALENTIN . . .  PUENTIZ . . .  fecit. 

In this case, Maximilian Gabl could be the name of the commissioner or the 

donor, while Valentin Puentiz the name of the master who created the abject. 

Three years after the re-punching action, Austria - confronted with a new 

financial crises - made use of the same method. The new gathering of the silverwork 

objects took place between 1 809 and 1 8 10. Ali pieces were aimed at this time, both 

lay and clerical treasures. Liturgica! objects required for rel igious sacrament were the 

only ones to be saved: bowl and paten of chalices and ciboria and !unule of monstrances. 

Compensated pieces were the only ones to escape the melting down that fol lowed. 

More than that, objects already freed in the period 1806/ 1807 were once more consid

ered, for silverwork had been barely made during the last years of war. The exemp
tion mark, befreiungsstempel (/reistempel) was punched on the compensated pieces. 

The exemption mark has exhibited the letters "FR" -frei von der Einschmelzung -
free from melting, sometimes framed by the letters "NS'' - Not Stempel - necessity 

mark. The compensation tax was even higher this time, exceptions being even more 

difficult to be made. Objects created in the year 1 8 10 were already punched with the 

exemption mark, after the compensation tax being paid. Melting down the silverwork 
objects has been proved to be, once again, futile for the financial problems of the 

Austrian state were still acute (Reitzner 1 952:205 ; Catalogue 2003:30). 

Another mark, the tax mark - taxstempel - was punched on the silverwork 

obj ects between 1 8 1 0 and 1 824, mark that s tan d s  for the prev ious ly  

repunzierungsstempel. The tax mark for big objects displays the letters "TF" - taxe 
bezahlt-frei - free paid tax, and the letter indicating the city, while the tax mark for 

small objects contains only the letters "TF". The tax to be paid was the same: 1 2  

kreuzern/silver loth. Starting with the year 1 8 1 0  silverwork pieces should have a 

taxstempel punched on them (Reitzner 1 952:206) except the case of hidden objects. 

The Serbian church of Timişora-Fabric preserves in its collection a cross 

exhibiting a tax mark (fig.2). The oval foot and the vase-shaped node are decorated 

with volutes and shells, while the wooden cross is sculpted with scenes from Christ's 

life, framed by volutes set with coloured stones and encircled by a crown of rays 
el os ing the expositorium. The cross was made in Vienna, the hallmark being punched 

exactly on the rim of the foot, only one figure being preserved. The abject has been 

punched with Johann Karl Retzer's master mark, active between 1 802- 1 827 (Reitzner 

1952: 198 cat. l057). The cross also have a third mark: ''ATF" - taxstempel, the tax 

mark, in this case the tax for big objects. The tax was 12 kreuzern/silver loth. The 
letter "A" stands for the city, Vienna in this case, while the other two Ietters 'TF' 
mean taxe bezahlt-frei that is free paid tax (Reitzner 1952:206). These information 

1 79 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Diana Mihoc Andrcisy 

indicate the period between 1 8 1 1 - 18 19 as the approximate date of executi an, consid

ering both the only figure visible on the hal lmark ( 1 - stand ing in the position of the 

tenths) and the fact that tax mark was punched on the objects starting with the year 

18 10. 

In the case the owners wanted a certain abject to be saved from melting 

down but they did not possess the money for the compensation tax, the piece was 

deposited till the tax had been paid. A mark has been punched in this case on the 

abject, the so-called depositing mark - vorratstempel. The mark displays the letters 

"VR" and was punched on the silverwork pieces between 1 807- 1 824 (Reitzner 

1952:205). 

A votive light bumer exhibited in the collection ofthe Serbian Episcopate of 

Timişoara offers us the possibility of analysing an abject that displays a depositing 

mark (fig.3). The candle is decorated with vegetal motifs, medallions of roses en

circled by creeping stalks of fretted leaves, daisies, tulips and flames. The master 

who realized the piece is Michael Wiener, active between 1817-1853 (Reitzner 1952:208 

cat 1 167). The depositing mark - vorratsstempel -indicates that the abject was de

posited until the owner paid the compensation tax for it. Considering the fact that 

vorratsstempel was punched on the objects between 1 807- 1824 we could date the 

piece in this period. 

It is certain that the value of the silverwork objects we could admire nowa

days is considerably intensified for having survived both the temptation oftheir imme

diate cash conversion, whenever the case, and especially the successive periods of 

destruction suffered by the treasures of precious metal: 1 806/1 807 and 1 809/ 1 8 10. 

There is no doubt that the vast rnajority of the lay silverwork was lost during these 

periods. Stil!, a part of the clerical treasures rernained almost miraculously intact. The 

motivati an for this miracle is now irrelevant, whether religious piety, respect for tradi

tion or for the artistic value of the objects. Definitely, without the compensation taxes 

paid for exempting the silverwork pieces or without the risk taken in the case ofhiding 

them, the cultural and artistic legacy represented by those objects would have been 

vanished for ever. 
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Fig.l - Potir cu ştampilă de remarcare 
Chalice with re-punching mark Fig.2 - Cruce cu ştampilă de taxă 

Cross with tax mark 

Fig.3 - Candelă cu ştampilă de înmagazinare 
Candle with depasit ing mark 
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SCULPTURI ÎN TIMIŞOARA SECOLULUI AL XIX-LEA 
PÂNĂ LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

Elena Miklosik 

Oraşul Timişoara, considerată cetate până după mij locul secolului al XIX

lea, nu a dispus de prea mult spaţiu l iber pentru construcţii noi. Edificiile noi se înălţau 

îndeobşte pe locul celor vechi, dărâmate, care au fost refăcute şi supraetajate ulterior. 

Pieţele oraşului au servit ca foruri cu rol administrativ, militar sau religios, deseori au 

fost stricto senso piaţă: pentru vânzarea sau schimbul produselor şi al informaţiilor, 

loc de întâlnire a diferitelor populaţii (a locuitorilor din cetate cu cei veniţi din afara ei). 

Mult timp, până către mijlocul secolului al XVill-lea, cetatea a îndeplinit 

funcţia de apărare a ţinutului din j urul ei, adesea a oferit loc de refugiu pentru populaţia 

ameninţată de diverse atacuri. Poate acesta constituie unul dintre motivele care ar 

putea explica lipsa unor monumente, sculpturi de for public, în pieţele centrale ale 

urbei 1 • Lipsa materiei prime din împrejurimile oraşului de câmpie - a pietrei în special 

- ar constitui un alt motiv pentru care nici cioplitori în piatră şi nici sculptori nu s-au 

stabilit în număr mare în această zonă2• 

Prima sculptură "de interes public" a fost statuia Sfântului Ioan de Nepomuk3, 

a cărei existenţă este atestată deja în anul 1 722 în piaţa primăriei (germane)4• Deşi 

cultul acestui episcop (beatificat în 1721  şi sanctificat apoi în 1729) a fost importat în 

ţinuturile bănăţene, de către funcţionarii colonizaţi din Moravia, trebuie descoperită o 

1 Dominaţia Semilunii în această regiune timp de un secol şi jumătate poate a 
avut şi ea o influenţă: credinţa islamică interzicea executarea unui chip cioplit spre a fi 
adorat. Această subordonare politică a survenit tocmai în perioada barocă, atunci ,  
când în majoritatea statelor apusene monumentele închinate virtuţilor se simbolizau/ 
materializau prin personajele unor sfinţi agreaţi de Contrareformă. 

2 Petri, Anton Peter, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, 
Marquartstein, 1 992 şi Berkeszi, Istvan, Temeswiri miiveszek în : Tărtenelmi es 
Regeszeti Ertesito, Temesvar, 1 909. Autorii atestă prezenţa lor sporadică în oraş doar 
începând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

3 Statuie votivă, ea a apărut în urma trecerii unui val de molime, a fost ridicată de 
credincioşi în faţa bisericii catolice aflată în vecinătatea primăriei .  

4 Opriş, Mihai, Timişoara. Mica monografie urbanistică; Buc . ,  1987 , p .  42 
aprobă existenţa acesteia (menţionată şi de monografia lui Preyer) însă menţionează 
că: "statuia nu apare indicată în acest loc pe nici unul dintre planurile oraşului!" 
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legătură mai directă (decât cea a funcţionarilor din clădirea primăriei) existentă dintre 

statuia ridicată de asociaţia - purtând numele omonim - şi biserica ordinului piarist 

care se înălţa înspre vest, în aceeaşi piaţă. 

Importate în cetate, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea au apărut încă două 

monumente de for public: Statuia (grupul statuar închinat) Sfintei Treimi şi Statuia 

(grupul statuar al) Mariei, cunoscută şi sub denumirea de Monumentul Sfântului Ioan 

de Nepomuk. Opere ale unor artişti uitaţi, sau foarte puţin cunoscuţi, ele au fost 

comandate în capitala austriacă şi au parcurs un lung drum, sosind pe valurile fluviilor 

şi râurilor care udau câmpii le din regiunea noastră. În amintitul veac lor li se alăturau 

acele cruci şi icoane făcătoare de minuni, mult mai modeste, de factură locală, care 

vegheau pe locul fostelor biserici dărâmate, arse, părăsite sau în zonele unde când va 

locuitorii au întrezărit manifestarea milosteniei, a minunii divine în cazurile excepţionale5• 

După ridicarea unor monumente oraşul mai şi uita de existenţa acestora. 

Astfel în anul 1790 Episcopia romana-catolică a Cenaclului a cerut magistraturii oraşului 

Timişoara restaurarea Statuii Sfintei Treimi, care a ajuns în stare de ruină şi constituia 

chiar un pericol pentru trecători6 • 

Primul monument destinat unor muritori a fost ridicat în piaţa primăriei la 

mij locul secolului al XIX-lea. Piatra de temelie a fost aşezată chiar de comanditarul

donator al acestuia, însuşi împăratul Franz J oseph 1 . ,  la 15 iunie 1852. La 17 ianuarie 

anul următor statuia a fost deja sfinţită. Ea nu a fost agreată unanim de către cetăţenii 

urbei. Monumentul a fost ridicat în cinstea acelor ostaşi viteji ai armatei imperiale 

care, în frunte cu generalul baron Georg Rukavina, au apărat cetatea Timişoarei de 

atacurile armatei maghiare asediatoare în anul 1 849 timp de 107 zile. Din acest motiv 

a fost denumit Monumentul Fidelităţii sau Monumentul Rukavina de către austrieci .  

Cei care după anul 1 849 s-au găsit de partea celor învinşi, majoritatea locuitorilor 

Timişoarei (indiferent de naţionalitate), vorbeau doar de "Monumentul Ruşinii" sau de 

"Monumentul Austriei". 

Proiectul a fost semnat de arhitectul şi "meşterul ciopli tor" (Steinrnetzmeister) 

praghez, Josef Andreas Kranner ( 1801- 187 1). Realizator a fost sculptorul vienez Jo

seph Calasanza Max ( 1 804-1 855), care a activat la Praga. Nu a fost o întâlnire pur 
întâmplătoare. Cei doi au mai realizat şi alte sculpturi de acest gen în colaborare. Un 

5 Astfel este semnalată "icoana" Sfintei Maria (probabil la început pictată, mai 
apoi sculptată) în presupusul loc al execuţiei lui Gheoghe Doja, încă din timpul evului 
mediu. Prezenţa ei, explicată prin dăinuirea legendei - conform căreia Sfânta Fecioară 
ar fi apărut pe nori în timpul supliciului - a fost aproape continuă: figuri cioplite din lemn 
au fost înlocuite de sculpturi din piatră până ce a fost comandată lucrarea de marmură 
cunoscută azi. 

6 Arhivele Naţ. Rom. Dir. Tzmişoara., Fondul Primăriei Mun. Timişoara, "Cererea " 
din anul 1790, dos. 15. 
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monument pentru oraşul Praga a fost lucrat chiar în 1 850, în perioada cât au colaborat 

la realizarea celui din Timişoara ( 1849- 1 852). 

Concepţia grupului statuar nu a fost una nouă. În 18 18, pentru Berlin s-a 

comandat Monumentul Kreuzberg, dedicat eliberării prusacilor de sub invazia trupelor 

napoleoniene. S-a cerut să fie un monument "naţional", "monarhie", "popular", 

"impunător" şi . . .  ieftin. Rezultatul a fost un colos din fier, în formă de turn (o catedrală), 

în stilul neogotic, de 19 metri înălţime, ornat cu 6 sculpturi, care personificau Spiritele 

luptei. La proiectarea şi la executarea lucrării au colaborat (pe rând) patru artişti de 

seamă, ultima sculptură fiind terminată abia în anul 1 826. 

Inspirat de Monumentul Kreuzberg a prins contur şi cel destinat oraşului 

nostru: un turn de cetate în stil neogotic (considerat a fi stilul istoric german), realizat 

din gresie, având 18  metri înălţime, cu mai multe sculpturi simbolice. Simbol este chiar 

şi "construcţia" turnului, ea reprezintă fortăreaţa Timişoara necucerită, deasupra 

zidurilor ei, sub baldachin, stă ţinând în mână cheile cetăţii o figură feminină: 

Fidelitatea7• Pe baldachin au fost reprezentate semnele heraldice ale împăratului iar 

pe latura din faţă, sub statuie putea fi citit textul : "Franz Joseph der Erste/ den 
heldenmutigen Vertheidigern/ der Festung Temeswirl im Jahre 1849". Personajul 

central a fost înconjurat de virtuţile (atributele) soldatului austriac, reprezentate de 

câte o figură rnasculină îmbrăcată în armură medievală: Onoarea, Obedienţa, Vigilenţa 
şi Sacrificiul. Cavalerii sunt gata de luptă pentru a apăra doamna situată la registrul 

superior de atacurile monştrilor aflaţi la nivelul cel mai de jos al monumentului. Aceste 

animale imaginare simbolizau păcatele omniprezente, care oricând puteau slăbi forţa 

acelor luptători care uitau de virtuţile enumerate. "Monştrii fioroşi" - nu se ştie din ce 

cauză - au fost sculptaţi destul de micuţi, păreau a fi nişte câini culcaţi pe lângă ziduri. 

Opinia publică însă "a citit" simbolurile altfel; pentru timişoreni cavalerii în mod evi

dent au fost soldaţii imperiali, aceştia apărau figura centrală, a Austriei, de revoluţionarii 

maghiari, adică de fiare. Nemulţumirea iniţială - mutarea Statuii Sfântului Ioan de 

Nepomuk din faţa primăriei, pentru a elibera piaţa destinată a găzdui noul monument8 

- s-a transformat în umilinţă, apoi în revoltă. Statuia a fost de mai multe ori murdărită 
cu vopsea şi ciuntită, în ciuda faptului că pe timpul nopţii a fost păzită de gărzi înarmate9• 

7 Silueta feminină, redată în costume de epocă, a fost interpretată de locuitorii 
oraşului drept personificarea Austriei, astfel şi monumentul a fost denumit la fel .  

8 Documentul semnat de episcopul de  Cenad, Csajaghy Alexander, l a  20 febr. 
1853 cu ocazia mutării statuii vechi din "foro principali in vicina domus civica ab 
anno 1 756 existens ob rectum in eadem foro . . .  movit ad portam acis Trasylvanicum 
dictam, ut fundamentalem lapidem statua B. M. V. benedicendo imponeret" 
menţionează şi detaliile aşezării pietrei de temelii a noului monument cu întregul proto
col urmat. A. N. R.D. T. F. Primăria Timişoara, 1857, dos. 70, f. l -2. 

9 " • • •  azi noapte au fost îndepărtaţi prin forţă câinii râioşi de pe Statuia 
Ruşinii aflată în Parade-Platz . . . ", ci tează cu satisfacţie nedisimulată la 25 iunie 
1874 reporterul ziarului Temesi Lapok. 
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În urma unei astfel de distrugeri, în toamna anului 1885, Consiliul orăşenesc a hotărât 

îndepărtarea definitivă a monştrilor de pe monument şi restaurarea completă a 

acestuia10• 

Soartă foarte apropiată de Monumentul Rukavina din Timişoara a avut o 

donaţie imperială de aceeaşi factură de la Buda. Comandată într-o formă asemănătoare, 

agreată de comanditar - un turn de cetate, sub baldachinul căruia îngerii încoroneau 

un soldat muribund, străjuit de virtuţile soldaţilor (ca la cel din Timişoara) - a 

fost ridicată în cinstea generalului austriac Heinrich Hentzi, căzut la asediu! cetăţii 

Buda în mai 1849 1 1 •  Istoria trăită de turnul Hentzi aproape că se suprapune cu soarta 

omologului său timişorean, doar că agresiunile suferite de el până la mutare au fost 

ma1 grave. 
În vara anului 1853 generalul austriac Garbieri a făcut o trecere în revistă a 

monumentelor din oraşul Timişoara (doar din interiorul cetăţii), le-a localizat şi le-a 

descris în l imba germană iar inscripţiile latine ale acestora le-a copiat12 •  Cu toate de

scrierile inscripţiilor găsite în oraş (aflate pe porţile de intrare sau pe clădirea Coman

damentului militar, unde a înnoptat împăratul cu ocazia primei sale vizite) şi menţionând 

şi stela funerară a căpitanului de geniu Simonovits, căzut la asediu! din 1 849, în docu

mentul remis consiliului orăşenesc el semnalează doar 6 puncte importante. Nu pome

neşte de inscripţia latină aflată pe faţada primăriei 13 ,  care avea în partea ei centrală 

s imbolul oraşului, redat în relief, aidoma sigiliului folosit de magistratura germană încă 

din anii 1 7 18 14• Nu inventariază cele trei statui votive ridicate în secolul al XVID-lea şi 

nu descrie nici piramida cu trei laturi, purtând în vârf o cruce impozantă, plasată în 

afara Porţii Transilvănene în amintirea fostei biserici franciscane, Sfânta Ecaterina15, 

demolată odată cu construirea zidurilor cetăţii austriece, la mijlocul secolului al XVIII-lea. 

10 Forma iniţială a compoziţiei n i  s-a păstrat doar într-o gravură a cărţii editate la 
data dezvelirii ei : Ruckblicke auf Temesvar bei der Enthullungsfeier des Monu
ments am 1 7. Januar 1853 (Timişoara). 

1 1 Şi în acest caz opera sculpturală a fost rezultatul activităţii unui arhitect, W. P. 
E. Sprenger şi a sculptorilor Franz Bauer şi Hans Gasser. Szatmari Gizella, A Hentzi
emlekmii (Monumentul Hentzi), în Tărtenelem-Kep (Istorie-Imagine), catalog de 
expoziţie, Budapest, 2000, p. 686. 

12 A.N.R.D. T., Primăria Mun. Timişoara, 1 853, dos. 7 1  
1 3  Conform proceselor verbale întomite între ani i  1 7 1 8- 1757, prima şedinţă în 

palatul nou al primăriei s-a ţinut la !5 febr. 1735 ; inscipţia, probabil, a fost montată pe 
faţadă în decursul anului precedent. In 1907 consiliul orăşenesc a hotărât îndepărtarea ei 
odată cu aducerea la nivel a faţadei casei alăturate, cumpărate pentru nevoile primăriei. 
Varosi Kăzlăny (Monitorul Oraşului), nr. 12, 1906, p.387, care publică şi inscripţia latină. 

14 "Sigiliul" de pe faţadă este vizibil şi astăzi , alături de alte două reliefuri care 
amintesc de existenţa cartierelor Palanca Mare şi Palanca Mică. 

1 5  Până spre ani i  1930 se afla în zona din spatele clădirii Poştei Mari; în 1949 a 
fost a variată, apoi restaurată a fost mutată în repetate rânduri, în final a ajuns în cimitirul 
din Calea Lipovei. 
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În anul 1872, în urma unei comenzi oficiale venite din partea comitatului 

Timiş, a fost sculptată în placă de marmură "Vizita regelui Franz Joseph Ia Timişoara 

din anul 1 872". Urmând concepţia clasicismului târziu, împletită cu o viziune alegorică 

foarte uşor descifrabilă, autorul lucrări i, Perene Pal Kugler ( 1 836- 1875), un talentat 

tânăr sculptor, prietenul prefectului de Timiş, comemora în altorelief acea vizită regală 

din provincie care a urmărit dublul scop: de a ajuta regiunea distrusă de inundaţiile de 

foarte mari proporţii şi de a anunţa desfiinţarea zonelor grănicereşti. Placa de 1 ,58 cm 

lungime şi 0,58 cm înălţime documenta primirea regelui de oficialităţile locale. În zona 

centrală, prefectul Zsigmond Orm6s prezenta regelui naţionalităţile comitatului - în 

stânga un român îşi dă mâna cu un maghiar, amândoi fiind binecuvântaţi de geniul 

Hungariei - iar în partea opusă plebea disperată cere ajutorul vizitatorului, reprezentat 

aproape frontal. Lucrarea, până după primul război mondial, a fost montată în galeria 
porţii casei comitatului, după care dată a fost demontată şi i s-a pierdut urma. O 

variantă în gips a ei s-a aflat mult timp în depozitele muzeului timişorean, dispărând 

fără urmă nu se ştie când, probabil cu ocazia repetatelor mutări ale colecţiilor16• Deşi 

nu a fost o realizare cu o valoare artistică deosebită, piesa făcea parte din şirul de 

lucrări încredinţate promiţătoare! ar talente tinere provenite din interiorul hotarelor ţării. 

Valoare artistică prea mare nu avea nici statuia ridicată de oraş în cinstea 

comandantului militar general al  oraşului, baron Anton Scudier ( 1 8 1 8- 1900). Silueta 

militarului - în contrapost, cu mâna dreaptă sprij inită pe şold, îmbrăcat în uniformă 

ridicată pe un soclu de marmură uşor supradimensionat, a fost aşezată în mijlocul 

parcului plantat de el, lângă drumul ce ducea de la Poarta Petrovaradinului spre cartierul 

Iozefin, în vecinătatea fostului cimitir vechi. Scudier a fost un pasionat al grădinăritului, 

cu soldaţii aflaţi în subordinea sa a transformat în anii 60 ai secolului al XIX-lea zona 

de mlaştini într-un parc îngrijit, prevăzut cu bănci şi lampioane, trimiţând aici de două 

ori pe săptămână formaţia de muzică de fanfară, pentru burghezia oraşului care îşi 

făcea promenada de duminică şi organiza baluri, carnavale şi concerte simfon ice în 

aer liber. "Asociaţia pentru parcuri" vindea bilete la acţiunile concepute cu multă 

perspicacitate pentru întreţinerea zonei verzi şi probabil că tot ei au iniţiat acţiunea de 

ridicarea a monumentului în mij locul parcului denumit după baronul Scudier17• 

Sculptura a fost una din cele realizate în serie în a doua parte a secolului în 

atelierele de la Viena aparţinând armatei. Suma redusă adunată pentru ea a fost de 
ajuns doar pentru o lucrare turnată în fier de foarte tânărul sculptor vienez, Richard 

Kauffungen ( 1 854- 1942), aflat la începutul carierei sale /Fato nr. 4/. Aceasta, după 

ridicare, din când în când a fost vopsită, astfel obţinând o suprafaţă asemănătoare cu 
lucrările turnate în bronz. Monumentul dezvelit cu mult fast în 1879 deja în 1 885 a 

1 6  A fost reprodusă în cartea publicată de Berkeszi 1., op. cit . ,  p. 1 1 2. 
1 7  Zona dinspre linia de tramvaie a Parcului Central de astăzi. 
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prezentat probleme serioase de conservare. La o întrunire a asociaţiei a fost propusă 

invitarea unui specialist care "să-I consulte", "să-I remetalizeze" până la primăvara 

următoare (probabil să-i asigure statuii un strat protector) deoarece petele de rugină îi 

confereau un aspect neplăcut18 .  

Sculptura a fost reînnoită de mai multe ori de-a lungul anilor. Distrugerea ei 

nu se datora timpului, ci vremurilor. În perioada mişcărilor din oraş, care au avut loc în 

toamna anului 1 9 18, "omul de fier" a fost înlăturat cu ranga de pe soclu şi răsturnat la 

baza acestuia19• Întrucât sculptura a constituit proprietatea oraşului, au aşteptat ca 

serviciul de sistematizare al urbei să dispună asupra ei. Oraşul însă se confrunta cu 

probleme mai urgente în acele zile. Astfel statuia a zăcut mult timp în tufişurile parcului 

până când a fost ridicată şi . . .  retopită. Odată cu dispariţia ei a pierit şi amintirea 

militarului grădinar, care a plantat oaza de verde a oraşului şi care, în repetate rânduri, 

a salvat populaţia oraşului de inundaţiile cumplite ale râu lui, pe atunci încă neîmblânzit. 
În 1 897, după marile "serbări milenare" din Ungaria, regele Franz Joseph a 

semnat un act prin care a permis să se ridice zece statui ale unor personalităţi istorice 

care au avut contribuţii excepţionale la mersul istoriei milenare a poporului maghiar. 

Comitatele se întreceau în a demonstra loialitatea lor faţă de domnitorul mărinimos: el 

trebuie înfăţişat poporului, Majestatea lui trebuie să fie turnată în bronz în primul rând! 

Astfel au apărut în deceniul următor "falnicele statui istorice" ale împăratului veşnic 

tânăr, în uniforme militare. 

Esteticienii timpului au început o propagandă serioasă pentru realizarea unor 

opere de artă de for public cu certă valoare. Au militat pentru alegerea personalităţilor 
istorice de marcă, pentru redarea unor portrete documentate, au recomandat studiul 

cronicilor şi al frescelor străvechi. Au văzut prin această mişcare artistică o modalitate 

de a invoca în mod corect istoria, de a exploata istoria locală a aşezări lor şi întrezăreau 

posibilitatea de a ajuta tinerii artişti prin serioase comenzi sociale. La Timişoara s-a 

reluat vechea dorinţă de a închina o statuie ecvestră eroului luptelor antiotomane, lui 

Iancu de Hunedoara. Totodată consiliul orăşenesc ar fi dorit să se plaseze în zona 

centrală şi un bust al marelui pictor timişorean, devenit faimos la Londra, Karl Brocky. 
În acest sens s-a făcut şi o cercetare, s-a propus şi marcarea casei în care a locuit 

printr -o tablă comemorativă. Fanteziile au continuat până la începutul războiului mondial, 

au luat fiinţă diferite fundaţii care să strângă fondurile necesare comenzilor, dar 
personalităţile importante locale au primit puţine monumente în urbe. 

Mult mai repede a fost dezvelită statuia regelui Franz Joseph în Timişoara. 

Făcând parte din seria de statui imperiale (regale) ea a fost plasată în parcul Şcolii de 

18 Propunerea d-lui Kappusz F., preşedintele asociaţiei în, Delmagyarorszagi 
Lapok, 27 nov. 1885. 

19 Delmagyarorszngi Kozlony, 27 act. 1 9 1 8  
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cadeţi din localitate (Spitalul Municipal de astăzi). În contrapost, purtând uniforma de 

general de cavalerie, cu mâna pe sabie, el a apărut în postura comandantului suprem 

al ţării. Comanda a fost executată la turnători ile armatei din Viena, după modelul 

sculptorului academic Ede Hofman von Aspemburg ( 1 847-?), din oţel de tun (foto nr. 

5) .  Statuia de trei metri şi jumătate a fost dezvelită - pe o mică movilă formată în 

mij locul parcului întins pe 16 iugăre al şcolii - odată cu sfinţirea instituţiei, în data de 4 

octombrie 1 902. Atât de imensă părea figura în picioare, aşezată pe soclul înalt, încât 

ziaristul care 1-a zărit prima dată, impresionat de dimensiune a presupus că atinge 

chiar 5 metri20. 

Figura bunului şi blând ului rege/împărat domina pieţele centrale ale marilor 

oraşe din Austro-Ungaria. Majoritatea statuilor foloseau aceeaşi schemă lipsită de 

conţinut pentru ilustrarea figurii conducătorului iubit. Alături de el (separat plasat) au 

început să apară statuile soţiei regale, ale frumoasei Elisabeta, mai îngrijit lucrate, mult 

mai personal iza te, unele adevărate compoziţii cu valoare artistică. 

Portretele pictate sau sculptate ale regelui s-au regăsit în toate interioarele 

oficiale. Deşi consiliul oraşului Timişoara poseda un portret-bust, sculptat, în sala de 

şedinţă, totuşi încă în anul 1917,  după decesul domnitorului a hotărât comandarea unei 

statui după modelul (macheta?) realizat de sculptorul Mikl6s Ligeti, artist cu care 

oraşul a mai colaborat21 • În acest sens, au şi depus 3500 de coroane la Oficiul 

Ministerului Armatei22.Tot ei urmau să comande un monument şi fostului primar 

timişorean, Carol Telbisz23• Planurile lor au rămas în formă de propuneri, sfârşitul 

războiului a schimbat mult aspectul forurilor publice. Statuia "durată în oţel" a lui 

Franz Joseph a fost îndepărtată şi retopită fără regrete. Studenţii au atacat "Statuia 

Austriei" plasată în piaţa din faţa primăriei, au uns figurile cu vopsea neagră, au atârnat 

de gâtui sculpturii feminine o pancartă cu chenar negru pe care au scris: Austria. 

Vandalizând sculptura în final au decapitat figura centrală. Scăpat de furia oarbă a 

populaţiei, monumentul a mai rezistat câţiva ani în piaţa centrală, apoi în anul 1936 

municipalitatea a hotărât demontarea lui. La insistenţele consilierului Emil Grădinariu 

şi a directorului muzeului, Ioachim Miloia, acesta a ajuns în cimitirul militar din Calea 

Lipovei ; silueta zveltă, albă ridicându-se peste gardul cimitirului poate fi zărită de la 

distanţă de curioşi. Personajul feminin, decapitat, a fost (şi este) adăpostit în curtea 

interioară a muzeului din localitate. 

2° Comentarii în ziarele locale Temesvarer Zeitung şi Delmagyarorszagi Kozlony, 
3, 4, 5 act. 1902. 

2 1 Prin această hotărâre în mod direct au recunoscut l ipsa unei lucrări cu valoare 
artistică, implicit au declasat monumentul ridicat în 1 902. 

22 Varosi KozlOny, nr. l l - 12, 19 17, p.246. 
23 Ulterior măreaţa comandă s-a materializat printr-un "mausoleu" (criptă) plasat 

în cimitirul oraşului. 
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Majoritatea monumentelor din pieţele oraşului au avut o viaţă interesantă. 

Cele mai multe au fost "plimbate" în diferitele zone ale aşezării .  Unele au dispărut, 

fără să avem documente despre aspectul lor. altele au fost distruse lăsând în urma lor 

imagini gravate sau fotografiate. 

Printre acele sculpturi care au rămas neatinse şi neclintite Ia locurile unde 

au fost ridicate se numără şi compoziţia închinată filantropului Anton Sailer ( 1820-
1904 ). Comerciantul bogat a susţinut cu sume impresionante ridicarea şi funcţionarea 

unor instituţii importante din oraş: a sprij init Institutul elevilor surdo-muţi, a donat bani 

pentru Azilul orăşenesc, a participat la reconstruirea Spitalului de copii din Timişoara. 

În adunarea de la 5 mai 1904 consiliul orăşenesc a hotărât ridicarea unei statui în faţa 

Spitalului Asociaţiei Crucea Albă, în cinstea donatorului generos, cetăţean de onoare 

al oraşului, încă în timpul vieţii acestuia. Peste trei luni Sailer a decedat, însă tratativele 

cu sculptorul budapestan, Mikl6s Ligeti ( 1 87 1 -1944) au continuat. 

Artistul şi-a făcut studiile la Viena şi la Paris, unde a fost puternic impresionat 

de lucrările lui August Rodin. Influenţa marelui creator se regăseşte în lucrarea sa 

realizată în 1903: "Anonymus (Belae regis notarius )", turnat în bronz la Budapesta. El 

a conceput Monumentul Sailer în forma unei compoziţii care să reunească portretul 

omului de afaceri şi personajele care populau instituţiile finanţate de acesta: copii 

orfani, mame tinere nernăritate. Materialele alese au fost bronzul pentru figurile umane 

şi marmura pentru soei uri, combinaţie des utilizată de artist. 

Monumentul - purtând caracteristicile secessionului maghiar- a fost dezvelit 

în cadrul unor ample manifestaţii24 în vara anului 1906, în locul stabilit de artistul 

deplasat în localitate, de comun acord cu inginerul şi arhitectul şef al oraşului. Şi totuşi . . .  

nici această sculptură nu a scăpat de aventurile ulterioare. Consiliul orăşenesc în şedinţa 

din 30 ianuarie 19 1  O a propus restaurarea/refacerea compoziţiei deoarece, în vara 

anului precedent ţiganii  migratori au furat şi au topit însemnate părţi din ea25• Turnarea 

figurilor din bronz a făcut -o tot Ligeti, care între timp fusese de mai multe ori în oraşul 

de pe Bega ca organizator al Saloanelor Naţionale de artă. A supravegheat personal şi 

montarea lor în piaţeta distrusă în decursul ultimului an, din cauza lucrărilor de construcţii 

de Ia edificiul Liceului Piarist. Monumentul refăcut a rezistat intemperiilor, războaielor 

şi a rămas la locul lui iniţial, modest în micul parc aflat între faţadele orfelinatului şi 

spitalului de copii, instituţii patronate de Sailer. Poate înţelepciunea aleşilor urbei îi va 

împiedica pe viitor şi pe "restauratorii" empirici să a ten teze la integritatea lui ! 

În acelaşi ani a fost refăcută şi Statuia Mariei din piaţeta omonimă. Deşi, în 

24 În luna mai turnările fiind terminate sculptorul a donat şcoli i  superioare de fete 
grupul celor două orfane şi muzeului timişorean gipsul personajului feminin central. 
Astăzi aceste piese nu se mai regăsesc în posesia instituţiilor amintite. 

25 Delmagyarorszâgi Kozlăny, 30 ian. 1910. 
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toamna anului 1877, călugăriţele au înlocuit vechea sculptură26 cu una nouă, comandată 

şi adusă din Mtinchen, în 1906 consiliul orăşenesc a hotărât ridicarea unei statui mai 

mari, din marmură de Carrara (în locul celei din piatră) şi aşezarea acesteia în interiorul 

unei mici construcţii, care să amintească de o capelă. Lucrările, pornite încă sub 

impresiile marilor manifestaţii milenare maghiare, au antrenat toată clasa de meseriaşi 

renumiţi ai oraşului. La licitaţia anunţată au participat: arhitecţi (Laszl6 Szekely pentru 

partea de proiectare a arhitecturii), pietrari şi sculptori (Komel Tunner pentru realizarea 

lucrărilor de cioplire şi construcţie), lăcătuşi (Ioan Vey pentru gard, candelabru şi 

suporţii de lumânări), grădinari (Franz Niemetz a promis aranjarea unui parc în jurul 

statuii), tinichigii etc. Figura elegant-sinuoasă a Mariei, purtând pruncul în stânga şi 

sceptrul în dreapta, reprezentată în postura de Patrona Hungariae, a fost opera 

sculptorului budapestan Kiss Gyărgy ( 1852- 1916). Şi acest artist a fost cunoscut pentru 

locuitorii oraşului, în special pentru consilieri, datorită operelor sale destinate pentru 

palatul parlamentului din Budapesta şi pentru catedrala din oraşul Pecs. Format la 

academiile germane şi italiene, sculptorul a renunţat la stilul rigid-monumental al figurilor, 

înlocuind acesta cu seria de sculpturi ornamentale plasate pe faţadele edificiilor (sau 

cu lucrări de sine stătătoare) apropiate privitorului, la care dominau volumele controlate, 

proporţia şi eleganţa ţinutei. 

Ulterior artistul a mai lucrat şi pentru Liceul Piarist din Timişoara încă patru 

sculpturi de sfinţi, care astăzi sunt dispărute de pe clădire. 

Nu au fost ridicate multe monumente de for public în decursul secolului al 

XIX -lea (până la primul război mondial) în oraşul de pe Bega şi nu toate cele dezvelite 

demonstrau reale valori artistice. Autorii lor au dispus de sume relativ reduse pentru 

făurirea lor şi rareori au dovedit că pot depăşi condiţia unui artist academic cuminte, 

bine instruit. Totuşi, mutarea sau distrugerea unor monumente ale oraşului, aproape de 

fiecare dată, a atras după sine protestul locuitorilor şi al ziariştilor. Unele dintre 

monumentele - chiar mai modeste- realizate în mod reuşit, fără popularizarea autorilor 

lor, în opinia publică au fost trecute drept lucrări ale unor personalităţi marcante ale 

lumii artistice. Astfel, corpusul crucii negre (din marmură şi bronz) aflată în micul arc 

al Parcului Coronini, din Fabric, este atribuit aproape de toţi istoricii locali sculptorului 

Jânos Fadrusz, autorul statuii lui Matei Corvinul din oraşul la Cluj .  Într-adevăr este 

copia fidelă (deşi diferă puţin dimensiunile) a unei "Răstigniri" semnate de renumitul 

artist. Doar că ea a fost realizată de priceputul sculptor local, Komel Tun ner în atelierele 

proprii în anul 1 9 1 127• Banii au fost donaţi de credincioşii catolici ai zonei Fabricului cu 

ocazia înlocuirii vechii cruci din lemn, ce străjuia drumul din Cetate înspre Fabric. 

26 Nici aceasta foarte veche; statuia lucrată în gresie a fost aşezată aici în 1865 
înlocuind o alta ridicată prin anul l835 tot din piatră. 

27 Delmagyarorszagi Kozlony, 8 oct. 1 9 1 1 ,  p.4 
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Odată cu refacerea gardului aceasta a fost înlocuită prin îngrij ita lucrare a meşterului 

timişorean. 

Multe proiecte nu au mai putut fi realizate după izbucnirea primului război 

mondial28• În arhiva oraşului s-au păstrat documente care dezvăluie intenţiile cetăţenilor 

în privinţa ridicării unor monumente. Astfel, locuitorii catolici din Fabric au început 

strângerea de fonduri pentru o Statuie a Sfintei Treimi amplasată în Piaţa Coronini, în 

faţa biserici i .  Strădania lor a fost în zadar, chemarea reînnoită în anul 1923 pentru 

adunarea din nou a banilor nu a mai găsit donatori înstăriţi. La fel, a rămas doar un vis 

comanda pentru o statuie a frumoasei şi admiratei regine Elisabeta, care ar fi putut fi 

dezvelită când va în piaţa primăriei, în locul Monumentului Militar29• Fondurile adunate 

pentru traducerea în viaţă a propunerii încă mai existau în anul 1922. Cele mai mari 

fonduri s-au aflat însă la fundaţia statuilor podului Episcopilor (azi Mihai Viteazu) .  
Înainte de război consiliul orăşenesc a contactat deja cunoscutul sculptor Ala jos Str6bl 

pentru proiectul celor patru statui de episcopi. Tratativele au fost întrerupte de război, 

apoi s-a renunţat la proiect, podul înalţă şi în prezent spre cer soclurile goale, destinate 

marilor figuri eclesiastice ale Episcopiei Cenadului. 

Timpul zboară asupra monumentelor închinate personalităţilor şi diferitelor 

momente istorice. Unele sunt scutite de devalorizarea "conţinutului istoric", altele îşi 

pierd însemnătatea treptat. Pentru momentul istoric evocat, se montează mici plăcuţe 

îndrumătoare şi astfel creaţiile mediocre pot fi salvate un timp de uitare, dar adevăratele 

opere de artă dăinuiesc şi prin expresivitatea şi frumuseţea lor, ne aduc aminte de 

acele momente care se voiau comemorate prin ele. 

28 Nu putem regreta nerealizarea Statuii Sacrificiului Ostăşesc, a cărui machetă 
(din piatră artificială) a fost expusă în piaţa Operei în anul l 9 16 (prin grija femeilor din 
Organizaţia de Cruce Roşie locală) şi a fost destinată exclusiv scopurilor caritabile. 
Vederile puse în circulaţie la data respectivă, păstrate doar câteva în colecţii particulare, 
au urmărit strângerea de fonduri pentru soldaţii trimişi pe front. Lucrarea anostă a 
sculptorului Janos Ist6k a fost realizată pe plan local datorită strădaniilor artistului
profesor timi şorean Andnis Sipos. Berkeszi 1 . ,  Registrul de inventar general al 
muzeului, poziţia 5 155 .  

2 9  Comandă plănuită încă în 1906 de primarul Carol Telbisz, probabil urmând 
exemplul oraşului Szeged. 
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SCULPTURES IN THE 19m CENTUR Y TIMIŞOARA 
UNTIL FIRST WORW WAR 

Summary 

The paper deals with the history of monumental sculptures in Timisoara 

during the 19th Century until the beginning of the First World War. Although there 

were no so many artistic monuments placed in the squares of the town, most of them 

ha ve been lost in time. A set of pictures of the most important ones is also added. 

Fig. l.  Monumentul Militar austriac (li tografie din Riickblicke . . .  ) 
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Fig. 2. L. Rohbock-L. Oeder - Piaţa cu monumentul neogotic 
(litografie color, sec. XIX) 

1 

Fig. 3. Fotografia monumentului (sf. sec. XIX, placă de sticlă 
din colecţia Muzeului Banatului) 

1 94 

Fig. 4. Kauffungen Richard 
Baronul Anton Scudier (fotografie 
apud Barât Ârmin, Die konigliche 

freistadt Temesvar; Eine 
monografische Skizze, T-var, 1 902) 

----

Fig. 5. Ede Hofman von 
Aspemburg - Franz Joseph 

(fotografie de pe o placă de sticlă 
din colecţia Muzeului Banatului) 
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AUREL CIUPE 
ŞI PRIMATUL PEISAJULUI 

Ioan Iavan 

Prin anii '80 Aurel Ciupe afirma: "Eu am făcut şcoală franceză, iar această 
şcoală corespunde latenţelor mele psihice, dobândite în mediul natural, în care 
m-am născut şi am crescut. Şi acest mediu, în cazul meu, este cel de la Lugoj şi 
din Banat. Acolo, pe malul Timişului, culorile cer o gamă luminoasă, caldă, cu 
tonuri pastelate. Totul este liric, optimist. Munca pielarilor, olarilor, opincarilor 
de pildă - se încadra organic în «cântecul vieţii», colorat. Acolo, în zilele de 
târg, veneau satele în straie de sărbătoare: cu cepse, broboade şi salbe grele, de 
galbeni şi de argint. Cerul senin se conjuga cu seninătatea oamenilor. O 
seninătate activă, combativă . . .  " 1 • 

Afirmaţia aceasta este de o deosebită importanţă pentru că îl rezumă ca om 

şi ca artist, ca viziune şi ca operă. Îl arată ca fi ind un artist lucid care îşi cunoaşte 

foarte bine intenţiile şi realizările, îşi ştie cu exactitate capacităţile şi mijloacele. Subli

niind dimensiunile şi capacitatea de influenţare, în operă, ale preexistenţelor din 

locul natal şi din anii copilăriei, subliniază totodată rolul evenimenţialului şi al 

sărbătorescului. Sugerează cum particularităţile mediului uman vor fi temeiuri pentru 

portretistica şi pentru compoziţiile de mai târziu, cum lucrurile din jur vor păstra căldura 

şi intimitatea văzută atunci în naturile statice, cum specificul priveliştilor, lumina şi 

culoarea îi vor ali menta preferinţa pentru peisaj .  A conştientizat legătura dintre şcoala 

franceză, de pictură şi peisaj ,  astfel încât şi el va proceda la fel cum au procedat toţi 

pictorii români de la Nicolae Grigorescu încoace, formaţi în Franţa şi întorşi acasă, în 

ţară. Şi el va aşeza în formula artistică însuşită a impresionismului ,  apoi a 

postimpresionismului un conţinut dat de spiritualitatea românească. Prin asemenea 

determinante i-a fost stimulată propensiunea către peisaj ,  acesta alcătuind un palier 

definitoriu al operei. 

1 Numeroase alte opinii ale pictorului, preţioase azi pentru înţelegerea operei 
sale, pentru cunoaşterea artistului şi omului Aurel Ciupe, în raport cu Lugojul şi cu 
Banatul, pentru că acest loc şi mediu i-au rămas vii, dragi toată viaţa, au fost consemnate 
de către Petru Novac Do lângă într-o carte de referinţă de dialoguri cu mari personalităţi 
bănăţene (Petru Novac Dolângă, Mărturisiri şi repere, Editura Facla, Timişoara, 
1980, p. 42). 
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Peisajul s-a impus dintru început atenţiei sale întrucât era un dat ce aparţinea 

realităţii artistice a Lugojului . Oraşul avea, în perioada interbelică, un număr relativ 

însemnat de pictori, care şi-au făcut constant obiceiul de a ieşi la peisaj .  Aurel Ciupe, 

împreună cu maestrul său de aici, Virgil Simonescu, împreună cu Ştefan Sztinyi, Emil 

Lenhardt, Cornel Muhoş, Koleman Grtiber, Tiberiu Hrelia, Pavel Pokker, Desideriu 

Gltick, Nicolae Lazăr, Victor Jurca, aveau, duminică de duminică, birje năimite care îi 

duceau pe malul Timişului, spre Tapia, la plein air. Despre această formulă a 

peisagismului românesc, de specificul ei aparte, pentru că este altceva decât o colonie, 

aşa cum a fost Balcicul şi Baia Mare, s-au consemnat câteva date\ dar statutul său 

de permanenţă şi de urbanitate, chiar "duminicală", cum ar spune Andrei Pleşu, merită 

un studiu separat. A urei Ciupe va continua, şi după plecarea sa, o bună vreme, să vină 

la peisaj în împrejurimile oraşului, sub Dealul Viilor, pe malul Timişului. A iubit şi el 

spinările domoale ale dealurilor cu vii, şerpuirile aţipi te ale apei, lucirile şi oglindirile ei, 

vegetaţia generoasă şi cal mă, atmosfera solară, lumina blândă şi mângâietoare, oraşul 

de avocaţi şi de meşteşugari îndrăgostiţi de muzică şi de teatru, săritori în a-i ajuta să 

plece la studii pe tinerii pictori talentaţi4• 

Revenind la afirmaţia citată, ea are meritul ca, prin l itera ei, să schiţeze o 

justificare a comunicării artistice, să sugereze direcţii le principale ale operei, palierele 

ei alcătuitoare. Spusele artistului, de asemenea, numesc limpede temele polarizatoare, 

obârşia lor, indică provenienţa ca timbru a picturii ,  fondul spiritual, rădăcinile atitudinii 

şi viziunii. 

Dintre palierele operei sale - natură statică, peisaj ,  portretistică, compoziţie 

- peisajul este, însă, cel care deţine mai mult calitatea de a însuma toate acele 

preexistenţe şi toate acele teme pe care pictorul le-a lăsat înţelese prin ceea ce a spus 

atunci şi pe care le-a întărit prin alte afirmaţii făcute ulterior. Mai mult decât atât, 

peisajul este cel în măsură să îl reprezinte pe Aurel Ciupe întru toată capacitatea sa 

artistică, întru toate particularităţile operei şi la adevăratul ei nivel valoric. Peisajul 

apare ca deţinând un plus de elocvenţă a picturii şi un plus de pregnanţă în manifestare 

2 Pictorul îşi aminteşte: "0, era Tapi a !  Cu pădurea de stejari, cu minunate motive 
pentru pictură, cu răcori şi miresme, cu o lumină şi un cer ideal. Acolo mă duceam cu 
prietenii. Cu şevaletul . . .  " ( Op. cit., p. 42). 

3 Vasile Florea, Arta românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, voi. II, p. 
194. 

4 Lugojenii au trimis, pe cheltuiala lor, la studii la academii occidentale uni i  tineri 
talentaţi - Nicolae Popescu, Ion Zai cu, Virgil Simionescu -, alţii -Aurel Ciupe, Ştefan 
S:Wlyi -au fost ajutaţi de către Tiberiu Brediceanu să plece la studii la Paris. Semnificativ 
pentru mediul artistic al Lugojului este faptul că pictorul Gheorghe Baba, împreună cu 
fiul său, Corneliu Baba, au deschis aici, în anul 1 922, prima lor expoziţie în care, de 
altfel, a predorninat peisajul (Victor Lăzărescu, Lugojul şi lugojenii de altădată, 
Editura F.E.D., Lugoj , 1 993). 

196 
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, III, 2004 

a personalităţii creatoare5. În peisaj se simte mai în elementul său, se mişcă mai propriu, 

mai familiar. Şi aceasta, evident, fără ca să ui tăm felul particular în care naturile 

statice îşi topesc culori le în armon i i  şi felu l  în care interioarele se reculeg 

în intimismul lor luminos, proprietatea înţelegătoare cu care artistul se apropie de 

personajele portretizate şi calitatea prezenţelor umane de a se acorda prin discrete 

vibraţii sufleteşti. 

Aurel Ciupe îşi realizează pictura într-un l imbaj care aparţine impresionismului, 

dar o face cu sonorităţi cromatice şi accente formale expresioniste. Conţinutul este 

postimpresionist în primul rând prin voinţa de a evoca permanenţele lucrurilor, 

continuităţile lumii, esenţialul - un anotimp permanent (fie vară, fie iarnă) aflat în 

plenitudine, scăldat în lumină, impregnat de o atmosferă solară şi optimistă, bucuroasă, 

paradis iacă, situat într-un spaţiu panteist. Atitudinea impresionistă, prevăzută cu acele 

subl inieri venite dinspre expresion ism se conexează adecvat cu substanţa 

postimpresionistă. Fundamentul, generalitatea impresionistă se lasă condusă în realizare 

de o factură de tip cezannian şi se fortifică prin intruziuni tonale apăsate în expresie. 

Vocaţia de colorist îl poartă neezitant spre frumuseţea culorilor şi spre eleganţa tonuri lor. 

Culorile ca încântare, ca bucurie îl dezvăluie pe Aurel Ciupe ca fiind un colorist din 

specia lui Pierre Bonard. Alte punctări de experienţă artistică, incluzând adieri dinspre 

cubism, dinspre favism sau taşism se topesc nediferenţiat în factologia demersului 

plastic. Pictura ca exprimare de sine beneficiază la pictorul nostru în mod special de 

pozitivi tate ca simţire, împrejurare, transpusă în culori evanescente şi în tuşe uşoare, 

discret animate de un anume gestual ism. Orizontului postmodemist îi aparţine şi 

concepţia spaţială abia simţit armată geometric în subteran şi sensibil modelată ca 

exterioritate a formelor. Dacă artistul recunoaşte făţiş importanţa şcoli i  franceze de 

pictură, nu este mai puţin adevărat că prin exigenţele ş i  prin disciplina de lucru cerute 

de Virgil Simonescu, în calitatea lui de a-i fi fost primul maestru, format la Academia 

din Munchen, i s-a format o oarecare sensibilitate pentru pictura germană, citibilă de 

altfel, în câteva accente care amintesc zona 
"
Der Blaue Reiter", un Franz Mare sau 

un August Mache, poate chiar, mai târziu, un Lowis Corinth. 

Pentru Aurel Ciupe, în permanenţă, peisajul îşi oferă bogăţia cromatică, 

savoarea coloristică fiind argumentul valid al vocaţiei, cum s-a văzut, dar imprimă, 

totodată, o direcţie simptomatică demersului artistic, găzduieşte individualitatea artistică 

şi rodeşte cu perenitate substanţa particulară a operei. 

Privit mai îndeaproape mecanismul realizării, se pot distinge componentele 

discursului expresiv. Acesta culisează pe două linii, se manifestă pe două fronturi, 

5 Octavian Barbosa consideră că "Artistul este un bucolic, receptiv  la pacea şi 
căldura înserărilor rurale, discret festive" (Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor 
români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976), deşi Aurel Ciupe este 
urban prin naştere, prin comportament şi prin viziune. 
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diferite ca faptică, în timpi diferiţi , consecuti vi . Pornirea, evident, are loc în ceea ce 

vede pictorul, în privelişte, aceasta, în mod firesc, stârneşte şi întreţine emoţia care 

conduce Ia ceea ce face artistul, la pictură. În calitatea de simţire a pictorului se 

constituie un al treilea termen activ al realizării, al cărui conţinut este alcătuit din 

materia atitudinală. Între privelişte şi simţire, apoi între simţire şi gestul pictării se 

produc două intervale de mare importanţă pentru comunicarea artistică, întrucât aici 

se stabileşte perimetrul de spiritualizare şi capacităţile care cristalizează viziunea. Locul 

şi emoţia, starea şi imaginea compun procesualitatea realizării ,  o procesualitate 

particulară în funcţie de recepţionarea la nivel de sensibilitate6, cu accent pe văzut, pe 

privit, pe senzaţie şi în funcţie de recrearea din imagine, datorată tot sensibilităţii, dar în 

altă direcţie a ei de acţiune. Prima este o sensibilitate permisi vă, pasivă, acumulatoare, 

receptacol, creuzet, trăire, în timp ce a doua este sensibilitate ofensivă, imperativă, 

aflată în acţiune, în reflexivitate, făptuitoare. În prima se culege priveliştea, vederea, în 

a doua se produce imaginea, pictura. Prin acest mecanism al realizării Aurel Ciupe se 

revendică din perimetrul adlerian al Sichtbarkeit-ului, dar, cum se poate constata, îşi 

justifică pictura, în egală măsură, şi prin funcţionalitatea de tip Einfiihlung, în sensul 

lui Lipps şi Wărringer, elemente ale purei vizualităţi fiind amplificate prin infuzii 

intropatice. Între cele două momente ale realizării se stabilesc dozaje specifice de 

colaborare şi conlucrare, de puncte de incidenţă şi de justificare reciprocă. Paralelismul 
şi diferenţele se transformă în apropieri şi echilibrări, în echivalări sub tendinţa mereu 

prezentă de a se armoniza, de a se situa într-o juxtapunere unitară, de a alcătui o 

ecuaţie, un tot complementar. 

Concordiile lumii, pe care le vede pictorul, pulsul ei calm, plenitudinea, 

sărbătorescul lucrurilor şi paradisiacul lor face ca priveliştea naturii să se concentreze 

ca un fel de vitraliu, ca un fel de medie aritmetică intensificată între peisajul privit şi 

peisajul refăcut, reţinut, implicând, de asemenea, aderenţa, ataşamentul privitorului. O 

mereu vie parcurgere a naturii, o atentă cercetare a ei conferă plauzibilitate artei, 

restituirea naturii administrând însăşi ierarhizări le valorice din pictură. Natura şi pictura, 

vederea şi imaginea, văzutul şi transpusul se încadrează în mai vechiul raport natura 
naturans - natura naturala, natura evocatoare existentă şi natura creată ulterior, 

înregistrând la Aurel Ciupe şi sub acest aspect concordanţe semnificative. Lumea se 

deschide sub privire ca o corolă sub soare, astfel relevându-şi complexitatea şi 

dezvăluindu-şi principiile de existenţă. Percepţia concretă aduce sub ochi un inventar 

vizual bogat şi divers, aduce lucrurile surprinse în deplinătatea lor. Privirea măsoară 

întinderea şi intensitatea priveliştilor de la frecvenţa sinestezică la anvergura sintezei 
vizuale cu unitatea de măsură dată de adâncimea stării reflexive. Aşadar, văzutul, 

6 S-a scris cu îndreptăţire despre "acea continuă pendulare între ceea ce este 
stabil în spaţiu şi statornic în timp şi sensibilitatea sa de seismograf' (Ioana Beldiman, 
Paraschiva Pojar, Expo:iţia retrospectivă, "Arta" Nr. 6, 1980, p. l O). 
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• 
exprimat, nu descris, dezvăluie o dispoziţie cu bătaie mai lungă decât forma evocată, 
perceperea deschizându-se automat spre înţelesurile presupuse. 

Acţionează, de fapt, în mod decisiv partea de lumină a sufletului care potriveşte 
lumea pe măsura ei şi o face într-un mod comunicativ. Raportarea intropatică la natură 
şi ochiul susţinut, întreţinut de suflet contribuie la ţinu ta morală prin care se recomandă 
pictura lui Aurel Ciupe. Pentru că se lucrează, pe de o parte, cu mij locele simţământului 
şi cu cele ale consimţirii pe de alta, se ajunge la acel acord de principiu care dă 
siguranţă şi certitudine cl ipei de faţă, o menţine şi o densifică, chiar procurându-i un 
anume sens atemporal, el însuşi, însă, aflat în acord cu regimul de permanenţă al 
lucrurilor. Receptivitatea sufletească, întâlnindu-se cu seninătatea din natură, predispune 
pictorul infinitei varietăţi combinatorii a lumii văzute şi trăite, nelimitatelor posibilităţi 
de transpunere a celeilalte lumi, cea de pe pânză, simţită şi construită. Pictorul, instalat 
în turnul de veghe al sensibilităţii, acordă toată atenţia şi credibilitatea semnalelor primite, 
apoi vectorul subiectiv mobil izează şi exaltă spre imponderabil .  Se iveşte, la modul 
acesta un plus, o completare şi atunci în ecranul vizual pătrund tentaculele spirituale 
colonizând câteva repere ideatice, câteva nuclee tematice. 

Succesiunea anotimpurilor, elanurile şi beatitudinea estivală, blândeţea şi 
tăcerea iernii consemnează cadenţele diurne ale unei continuităţi de substanţă. Insistenţa 
cu care sunt căutate permanenţele de formă şi subteranele lor împânzite de circuite cu 
esenţe ating pragul trecerii de la simpatetic şi comuniune la reflexiv, la meditativ. 
Afluenţa momentului contemplativ în sens integrator atinge tonalităţi existenţiale. Astfel 
Aurel Ciupe, sub stimulii gândului, poate împărţi funcţii spirituale. Această situaţie 
modifică ierarhia văzutului şi schimbă apropierea spaţială într-un fel de depărtare 
meditativă. În distanţa luată intervin dimensiunile semnificaţiei, ale adresării, ale 
comunicării artistice. Se declanşează. pomindu-se de la realitatea senzorială, o neostenită 
deliberare. Pretextul pentru pictură devine fapt de trecere a naturii în imagine şi de 
încărcare a ei cu sensuri reflexive, arondate spiritualităţi i .  Dacă luminozitatea 
simptomatică oferă stimuli şi ocazii pentru desfăşurări imagistice la fel de degajate şi 
de suculente este şi pentru că efervescenta dintre văzut şi ochi tinde spre simultaneitate 
în raport cu febrilitatea, existentă mai direct, între percepţie şi imagine. Apariţia gândului 
beneficiază de toate condiţiile ca să alimenteze lăuntricul picturii înteţindu-i înţelesurile 
şi legitimându-i sensul expresiei. Prin contopirea celor două planuri, văzut şi transpus, 
spectacolul de vibraţii imponderabile, de mase evanescente şi de tensiuni aeriene, 
freamătul formal vaporos, străbătut de lumină în contul fluxului spiritual, devine 
corporalitate adecvată pentru plutirile de gânduri şi de idei, de semnificaţii şi de sensuri 
circumscrise şi protejate arhetipal. Dincolo de funcţionarea intropatică, pictorul 
recepţionează lucrurile, le primeşte cu un anume sentiment, cu anume simţire care 
le îmbracă, pentru a deveni atitudine, osatură contemplativă în haina reveriei. De 
aici provine viziunea din operă, senină şi solară, optimistă, aşezată fără nici o dificultate 
în raza de acţiune a arhetipului metamorfic. În acelaşi timp în care metamorfozele 
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lumii, asistate de lumină, purifică lucrurile de umbre şi de tensiuni, de temeri şi de 
spatme. 

În construcţia imaginii rolul decisiv îi revine culorii . Aceasta recompune, în 
egală măsură, aspectul şi esenţa lucrurilor. Culoarea este şi în natură exterioritate, dar 
în pictura lui Aurel Ciupe se angajează hotărâtor în a traduce identitatea lăuntrică a 
celor transgresate pe pânză. Contribuind în mare măsură la identitatea lucrurilor din 
lume, şi în imagine, pentruAurel Ciupe, culoarea face aproape totul :  sugerează forma 
şi conferă ritm, împarte înţelesuri şi operează stilistic, alimentează atitudinea şi stimulează 
viziunea. Faptul că forma este derivat al culorii , că dinamica imaginii este dată, în 
numele celei din natură, de către ritmica pensulaţiei, arată cum spontanul realizării, 
bazat pe jocul cromatic, reuşeşte totuşi să evite nota de artificialitate care, uneori 
atârnă în orice atelier precum sabia lui Damocles. Între voluptăţile şi rafinamentele 
cromatice se degajă o căldură şi un calm în care sensul justificării artistice se 
temeineceşte tocmai pe dimensiunea de suflet. Peisajul de pe pânză, prietenos şi 
învăluitor, primitor şi echilibrat, degajă firesc, "natural" eleganţă şi tihnă, lentoare şi 
cumpătare. Există, fără îndoială, o anume esenţializare a formei, numai că ea se pro
duce tot sub autoritatea culorii, sub coordonarea asigurată prin regimul cromatic. 
Fervorile de simţire transformate în efervescenţe cromatice sunt posibile şi pentru că 
sonorităţilor solare le corespund incantaţii cromatice pe măsură7• Freamătul lucrurilor 
tradus prin vibraţia cromatică nu este o simplă transgresiune întrucât pulsul formelor şi 
tonalitatea cromatică sărbătorească, palpitul imagistic stau în perspectiva nelimitatelor 
jocuri de culoare, pe picioarele unor concordanţe intime care îmbracă în ritmuri tainice 
o ordine misterioasă. Nu se ştie căror motive li se datorează faptul că firul conceptual 
se retrage îngăduitor în spatele planului cromatic, nu se ştie de ce intervenţia ordonatoare 
se exercită sintetic, şi de ce ritmica recompune frecvenţa văzută a naturii în articulările 
tectonice ale suprafeţei. Se ştie doar că nu forma ci culoarea, nu volumul ci suprafaţa, 
nu materia ci vibraţia, nu ponderalul ci evanescenţa, nu densitatea ci diafanul sunt cele 
care întreţin nervul viu al valoraţiei, caracterul particular de articulare imagistică şi 
prospeţimea tonalităţilor. Caracterul expresiv al imaginii decurge, în cazul lui Aurel 
Ciupe, din felul în care forma devine suprafaţă vibrantă, tensivă de culoare, din felul în 
care limitele formei sunt afectate de pulsul mărit al execuţiei, dintr-o anume instabilitate 
configurati vă, mişcată, cărora l i  se adaugă diminuarea compactităţilor. Masa vizual ului, 
devenită eterată, suplă, mobilă pregăteşte expresia, o dată cu estomparea contururilor 
pentru starea de transcedere a formei. Forma inclusă în regimul planeităţii ,  punând 
între paranteze utilitatea conturului, asimilează dreptul propriu de expansiune cu 

7 Raoul Şorban arată că "în imaginea animată de un spirit mereu temperat 
vibrează un continuu influx nervos. Şi în această stăpânită dinamică se afirmă un 
farmec particular, crescut din efervescenţe cromatice (Raoul Şorban, Aurel Ciupe, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 6). 
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interferenţele de substanţă şi de ritmuri, cu interferenţele de identităţi . Această 
ascundere, această atenuare a delimitărilor formale permite consemnarea lucrurilor 
într-un mediu de coerenţă, suficient de omogen pentru a permite interpelări le de dincolo 
de sine, în spaţiul vast al ambiguităţilor, al străluminărilor spirituale8• 

Preponderenţa culorii, ca element de limbaj în construcţia imaginii, face ca 
iluzia adâncimii din graficul morfologic să fie suplinită de ierarhizarea cromatică, cu 
consecinţe evidente. Ivirea lucrurilor se realizează din textura coloristică, dominanta 
atinge rosturi totalitare, spaţiul se lasă definit de lirism, ritmica variată întreţine dinamica 
suprafeţei. Tensiunile lăuntrice, juxtapunerile şi interferenţele tonale se lansează în 
reciprocităţi. Gamele complexe apelează fără discriminare culorile, conferindu-le egală 
strălucire, sonuri ridicate şi intensităţi tonale. Contrastul nu anulează contribuţia acordului 
iar tumultul planimetric, efluviile cromatice organizate sonor converg într-un flux me
lodic articulat. Vivacitatea expresiei trece umbrele în uitare şi reduce presiunea 
decorativă ca efect secundar al savori lor cromatice. Configurativul răspunde 
cadenţărilor lăuntrice iar dexteritatea planimetrică întreţese un material coloristic fun
damental pictural. Iluminarea suverană trăită de culoare deschide piste atitudinii tandre 
şi viziunii solare. 

Fervoarea structurală a imaginii este adecvată execuţiei spontane, vioiciunii 
gesticii9. Descărcarea în haşurări rapide produce totuşi o textură picturală ordonată 
spaţial în registre şi expresiv în valori. Transmiterea, parcă prin unde, a efectului de la 
mişcarea mâinii până la vibraţia culorii reprezintă, la rândul ei, un proces de 
promptitudine. Interesul manifestat faţă de punctul culminant al percepţiei conduce 
către o unitate vizuală febrilă, dar păstrată în echilibrul dintre contrastul activ la nivel 
de morfologie, la nivel de sintaxă şi armonia hotărâtoare la nivel de viziune. Împletirea 
dintre energia culorii şi calităţile ei de acord plasează discursul plastic pe o orbită 
favorabilă a eficienţei de limbaj. 

Aflat sub autoritatea arhetipală a metamorfozei, peisajul lui Aurel Ciupe îşi 
desfăşoară caleidoscopica într-o imagistică ce se comportă precum oglinda vălurită a 
apei. În condiţiile în care l irismul implicit al lucrurilor şi al naturii devine şi lirism al 

8 O constatare apropiată: ,,E adevărat că, şi în pictura sa, atmosfera de calm e 
dominantă şi defineşte o trăsătură esenţială a temperamentului, că lirica lui e discretă 
şi că natura i se înfăţişează ca o expresie a echilibrului desăvârşit; dar anvelopa de aer 
e imaterială şi permite motivului real să îşi deschidă spre privitor întreaga lui semnificaţie 
senzorială" (Dan Grigorescu, Idee şi sensibilitate, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991 
p. 22). 

9 Între opiniile exprimate într-o bună adecvare se numără şi cea formulată de 
Mihai Ispir: ,,Neliniştea de a spune totul cu aplicaţie se traduce atunci în sensibilitatea 
febrilă a observaţiei, în fervoarea restituirii exacte a plenitudinii senzaţiilor. Efluviile 
culorii se revarsă parcă asupra imaginii, inundând-o în efervescenţa tuşelor" (Mihai 
lspir, Aurel Ciupe. Omul şi opera, "Arta", nr. 6, 1980, p. 9). 
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culorilor de pe pânză, formele lumii văzute îşi trăiesc cel mai solar moment al lor şi 

care devine în imagine un anotimp etern, o vară nesfârşită sau o iarnă mereu bucuroasă. 

Este evocat locul cel mai luminos în care pictura se poate întâlni cu natura, făcându-se 

loc liber unor rezonanţe ale luminilor meridionale, în adierea cărora sâmburele preţios 

al lumii încolţeşte în suflet. Prin urmare, evidenţele reţinute deţin dimensiuni de adâncime, 

lucrurile lăsându-se identificate vădind un numitor comun dat de corespondenţe nebănuite 

datorită cărora pulsaţia lăuntrică se comportă ca un ecou al ritmuri lor universale. 
În translaţia pe pânză a privelişti i, în transpunerea ei, o anume distanţă care 

intervine păstrează particularităţile formelor în primul rând prin identită�le lor între�nute 

cromatic. Libertăţile elanului de reconstrucţie din structurile plastice evocă şi acţionează 

în numele formelor văzute. Recepţionarea senzorială stârneşte şi sporeşte vibraţia 

emotivă în direc�a noilor combinaţii, cele de culoare, posibile numai pe pânză. Consultaţia 

iniţială a realului, acceptarea şi trăirea lui devin firesc în cuprinsul iconografie oficii 

pentru ordinea posibilă a unei alte lumi. Pânza devine o oglindă înflorată a unor ideale 

alcătuiri 10, esenţialmente desfăşurată în funcţie de mişcările sufleteşti. Paralelismul 

dintre văzutul concret senzorial şi văzutul transpus, pictoric se declină în favoarea 

ultimului, transformând, prin locui re subiectivă, prelungirea naturii din om în extindere 

a omului în natură. Continuităţile natură - pictură, văzut - transpus, percepţie - emoţie, 

trăire - realizare sunt trasee spaţiale şi temporale cu participare de ordin germinativ. 

Spaţiul din masa senzorială şi timpul din fluxul de trecere devin pretexte pentru oficiile 

imagistice. Dar, deşi înţelegerea cordială a ordinii din lumea concretă, deşi ofertele 

intime ale naturii sunt converti te în expresie artistică, totuşi, la Aurel Ciupe natura, 

prilej şi act, rămâne să ocupe aproape întregul alfabet al comunicării .  Fiecare lucru se 

circumscrie, în adâncurile naturii, curentelor de circulaţie eternă ale armoniei universale 

şi semnele acestui ultim sens al lumii este păstrat mereu în lucruri ca un indiciu necesar, 

ca o amprentă, ca o emblemă. 

Planurile - cel al naturii şi cel al picturii - se unifică în unităţi irnagistice 

omogene1 1 ,  formele transparente ale pânzei, suprapuse judicios peste cele văzute, 

relevă esenţele naturii astfel încât privirea traversează cele două medi i  fără a resimţi, 

fără a acuza hotarul care le desparte. Mai departe, concordanţa dintre formă şi conţinut 

din imagine arată că sugestiile posibile aici nu uită datele iniţiale ale lucrurilor şi nu 

destramă funcţia lor de prezenţă, procesualitatea cromatică respectă metamorfozele 

10 Cunoscându-1 îndeaproape, Negoiţă Lăptoiu notează: "inspirat de vibraţia 
proaspătă a peisajului autohton, Ciupe apelează la nervozitatea unor tuşe ample, satu
rate de culoare, încât suprafaţa pictată se transformă într-o feerică vibraţie" (Negoiţă 
Lăptoiu, Incursiuni în plastica românească, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987, voi. 
II, p. 30). 

1 1  ,,Pretutindeni limbajul funcţionează ca filtru între obiecte şi privirea artistului, 
între percepţie şi imagine", este de părere şi Mihai Ispir (op. cit.). 
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naturii iar fulguraţiile senine din atmosfera peisajelor concordă pulsuri lor de seve care 
înfioară priveliştile din realitate. Ţesătura de sensuri rezultată din ţesătura cromatică 
face joncţiunea senzorial - emoţie - gând, ca în natură, printr-o caleidoscopică 
exercitare. cu toate acestea, însă, sensurile evocatoare admise între planul senzorial şi 
cel al logicii de articulare formală nu trimit spre reconstituire, ci spre imaginativ. 

Câteva referinţe concrete în peisajul lui Aurel Ciupe sunt edificatoare. 
Preferinţa pentru seninătatea albastrurilor de pe cerul unei zile de vară se însoţeşte 
peste tot cu aceeaşi calitate a materialităţilor. Pasta cromatică o traduce şi arată cum 
persistă atât pe cer cât şi în oglinzile apei, apoi în dungile vineţii ale dealurilor din 
depărtare. Se defineşte un peisaj plin de viaţă, plin de seve, de pulsaţii, o întindere vie, 
variată între cerul străbătut încet de nori şi oglinda vălurită concentric a apei, între 
depărtarea dreaptă, lineară a orizontului şi curbura molcomă a malului, între dunga 
dealurilor şi orizontalitatea podului din apropiere (Timişul la Lugoj). 

În altă parte, ca pe un portativ, se înşiruie registrele acoperişurilor de la case 
din prim plan şi cele ale copacilor din planul îndepărtat. Tot contrast propune şi duetul 
de roşu şi verde, secondat de gri. Se sugerează spaţialitatea, dar numai atât cât să 
reţină din plin lumina solară, cât să densifice formele şi să înteţească culorile. Eroul 
principal aici este lumina, şi tot ea este elementul de realizare a armoniei generale 
caracteristice (Peisaj din Luncani). 

Uneori structura picturală energică, l iberă merge până aproape de 
abstractizare. În acest caz este acordată o mai vădită importanţă umbrei, la case şi la 
copaci. Dar această uliţă a satului va rămâne şi pe mai departe esenţialmente însorită 
(Pe liziera satului Bologa). 

Nu lumina solară scade în timp ci numai un albastru dens se aşterne peste 
lume, începând de la trupul culcat pe zare al dealului până la copacii şi ierburile din 
apropierea privitorului. Caleidoscopica mereu vie a priveliştii arată că nici aici nu este 
loc pentru melancolie. Articulaţiile sigure ale picturii deconspiră vitalitate, o stare a 
atenţiei cu privirea aruncată ca o plasă asupra multitudinii de lucruri privite (Apus de 
soare la Stana).  

Trunchiurile copacilor şi frunzişul, deodată cu tonurile din fundal, alcătuiesc 
o orchestraţie cromatică plină de dinamism, îngrij ită parcă anume pentru a evidenţia 
felul în care lumina solară a fost înmagazinată şi felul în care ea acum circulă prin 
transparenţe, lăsându-ne impresia că ni s-a aşezat în faţa ochilor un vitraliu. Priveliştea 
însăşi evocă ceva de catedrală, de luminozitate lăuntrică stimulată de ploile solare de 
afară. Este, un asemenea peisaj ,  un fel de mostră pentru felul în care pictura lui Aurel 
Ciupe sintetizează dimensiunile văzutului şi pentru felul în care acestea sunt transpuse 
pe pânză sub zodie tonică, optimistă, neschimbătoare şi totuşi plină de nerv, de ritm. 
Persistă acea generozitate de articulare a formulei artistice în funcţie de care se citeşte 
imediat atitudinea pictorului şi se face de îndată simţită particularitatea viziunii (Parc 
la Baia Mare). 
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În cele mai reuşite, mai frumoase peisaje ale lui Aurel Ciupe unitatea picturală 
se prezintă echilibrat. proporţional, un spaţiu care încântă ochiul şi obligă la contemplaţie. 
Frumuseţea funciară a lumii se lasă identificată în foşnetul ierbii şi în freamătul frunzişului, 
în clipocitul apei. O senzorialitate bogată, dar strunită, totodată, aşează în planurile 
priveliştii valuri succesive de bucurie. Parcă ar coborî prezenţa divină în lume, parcă 
fiorul divin o străbate, ca în pictura lui Caspar David Friedrich. Se face actuală o 
viziune romantică ce a fost convertită la pennanenţele clasice ale lumii .  În întinderea 
vegetală cal mă şi caldă, grupurile de copaci înalţă întunecat şi leneş spre cerul albastru, 
nuanţat de nori, fantasmele vibrânde, tremura te ale umbrei, ale înserării (Arin ii negri). 

Când peisajul este înţeles ca prilej ale unei anume dezvoltări cromatice se 
întoarce către sine, slujind, de fapt, capacităţii evocatoare. Reciprocitatea dintre peisajul 
ca pretext cromatic şi structura cromatică angajată peisagistic atinge, de la un punct, 
o tensiune în care se poate întrezări o oarecare pornire expresionistă (Culorile toamnei). 

Dinamismul apăsat al structurii imagistice se vede uneori disipat în ritmurile 
alerte ale accentelor şi ale culorilor. Momentul jubilativ al vederii şi trăirii respectă 
integral o lume care tresaltă prin formele ei, prin momentul ei de plenitudine. 
Metamorfozele desraşurate, caleidoscopica manifestată ţes fulguraţiile de lumini şi 
sclipirile de umbre în gestica largă a execuţiei, în caracterul de l ibertate al realizării 
(Peisaj la Zlatna). 

Chiar şi întinderea zăpezii ,  desfăşurată până departe, în zare, este roasă de 
tonurile calde ale caselor şi de luminozităţile crengilor de copaci ,  este atacată de 
strălucirea soarelui ivit din nori. Persistă acelaşi sentiment încrezător, bucuros, stâmit 
mereu în faţa lumii, în prezenţa formelor ei de existenţă (lama). 

AURELCIUPEAND THE DOMINATION OF LANDSCAPE 

Summary 

The paper introduces the life and activity of Aurel Ciupe, a famous Banat 
painter of the second half of XX1h Century. The author reveals a personal interpreta
tion of the vision ofthe artist. 
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PARC LA BAIA MARE 

PEISAJ LA ZLATNA 
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ARINU NEGRI 

APUS DE SOARE LA STANA 
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TIMISUL LA LU GOJ 

LUNCANI 
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DESPRE PAUL NEAGU, ALTFEL 

Ciprian Radovan 

Dragă Paul, vroiai să incluzi un text al meu într-o carte a ta, despre 
tine, iată acum un text, într-o carte, alta, tot al meu şi tot despre tine, pe care 
regret că nu-l mai poţi citi tu dar mă gândesc că-[ vor citi cei ce vor fi sau vor 
veni. 

Nu ştiu de ce mi-I imaginez pe Paul Neagu tânăr, cu pantalonii negri, dungă 
impecabilă, pantofi negri ascuţiţi şi cu un toc uşor accentuat, păşind ritmat, absolut 
controlat şi elegant, cu pasul ales al unui nobil spadasin sau, de ce nu, al unui justiţiar 
neînfricat. 

Îl văd, poate a fost real, mereu acelaşi, suplu, drept, elegant în gestică, privit 
de undeva de sus, dintr-un balcon sau după un geam situat la etaj , poate a fost real, 
undeva, în centrul oraşului, tânăr, senin, controlat şi enigmatic în eleganţa sa metafizică. 

Reapar apoi altfel, cele câteva imagini târzii, Paul cărunt cu ochelari, barbă, 
plete, tăcut, împovărat, atemporal, pregătit (senin) pentru marea trecere, ireal, aproape 
de gloria postumă, ireversibil departe, topit în lumină. 

Pe Paul l-am cunoscut prin Roman Cotoşman. Să fi fost prin 1963 sau 1964, 

el era deja student la Bucureşti, la pictură şi venea adesea acasă, la Timişoara. Atunci 
ne vizita pe rând, pe Roman, pe mine, pe Dieter. El era "deşteptul, severul, rigurosul, 
criticul" şi suprapus "prietenul", deja "umblat" şi cu anumite principii definite sau în 
curs de definire. L-am căutat şi eu odată, mai târziu, la Bucureşti, pe stradaAndreescu 
3 1 ,  undeva la etaj , am găsit-o doar pe soţia lui de atunci ,  actriţă, naturală, frumoasă. 
Pe hol erau cartoane pictate, lucrări, le-am întors, privit, contemplat, lucrări de studenţie, 
altfel, cu totul altfel de ceea ce obişnuit spuneam "şcoală românească de pictură", 
treceri de la portrete cu o anumită stranietate la semne structurate în manieră 
Capogrossi, Paul nu era încă definit, deşi îşi căuta drumul, cu preferinţe pentru o 
anumită restrângere cromatică şi grafie structuralistă. 

Ceva mai târziu, în perioada 1968-1970, odată cu ieşirea spectaculoasă în 
public, înaintea plecării şi rămânerii în Anglia, Paul ajunge în primele rânduri a ceea ce 
devenea un fel de neo(trans) avangardă românească, să-i zicem de apogeu, după 
anvargandismul recuperator "fermentativ" din '65- '68. Propune obiecte, un fel de pop 
art românesc, cu lucruri găsite şi intervenţii ,  titluri ostentativ ştiinţifice, structuri cu 
intervenţie de materie - culoare, de fapt asamblări neodadaiste, în care erup germenii 
a ceea ce avea să fie mai târziu Paul Neagu. Format întâi la profesorul Podlipny -
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Timişoara, studiind deci asiduu "cutia de chibrituri" ("noa hat drage dacă tu desenezi 
asta bine în toate poziţia atunci tu ştie desen"), după o activitate preliminară de desenator 
tehnic, dintr-un început Paul se mişcă lejer în lumea structurilor. Ingenios. ironic, cere
bral - hâtru (ca să-I descriem mai nuanţat), evident deştept ("ai noştri i nu mă doreau", 
spunea Neagu la Galeria First - Timişoara în 1994, "eram prea deştept, nu le plăceau 
artiştii deştepţi"), ceea ce oarecum venea în contradicţie cu "lirismul specific românesc" 
sau ceea ce se credea că este o dominantă a artei noastre moderne tradiţionale. 

Ţâşnind, meteoric, în masa activată a noi generaţii de artişti şi în mişcarea 
novatoare explozivă din jurul anului 1970, Paul îşi caută locul, cadrul pentru amplificarea 
preocupărilor de tip generativ - catalitic, cum aveau să se definească mai târziu. Din 
familia celor mari, un Duchamp, un Pic abia şi de ce nu chiar Dali, Paul Neagu devenea 
de fapt artistul unui sfârşit de secol XX şi posibil un deschizător al artei din secolul 
XXI. Optând pentru desfacere, deconstrucţie, analiză structurală şi apoi refacere, 
reconstrucţie, structurare, Paul practică o automultiplicare de tip generativ a unor 
elemente structurale quasi-modulare cu uşoare metamorfozări progresive. Conceptu
alism suprapus peste o puternică trăire dadaist - suprarealistă şi în subtext expresionistă, 
trece tangent, printr-o interferenţă imaginară, pe lângă perioada atomic - nucleară 
daliniană, structurând însă alte motive decât "crucea nucleară", sau cele rafaeliene 
(Dali), ca de exemplu, printre altele o pasăre de Brâncuşi sau ştiu eu ce lucrare 
renascentistă ori extrem orientală. Nu m-am întrebat niciodată dacă era o influenţă 
directă sau indirectă, însăşi Dali posibil a fost influenţat, pentru că eu aveam în memorie 

"cutia de chibrituri" a profesorului Podlipny şi mi se părea că un asemenea element 
automultiplicat, conceptual şi apoi concret, duce la orice desen, pictură, sculptură, 
ceea ce Paul avea să şi demonstreze. Tot aşa cum Hyphen 1 şi mai apoi Hyphen 2 
sau ,,New Hyphen" îşi aveau originea în subconştientul lui Paul, copilăria sa în preajma 
unui atelier de pantofărie ( calapodul - hyphen, ciocanul - hyphen, modele - structuri 
de pantofi -obiecte textile, cutie, bile, asociere Bârlad - locul de unde veneau părinţii, 
bile - rulmenţi: ,,Rulmentul Bârlad") - rulmenţi, joc cu bile, ordonare, împrăştiere, 
adunându-i impulsurile cu o creştere progresivă a stării de ordonare - structurare 
sinteză şi esenţializare metafizică şi pe partea opusă (grafică cu inserţii formal -
inforrnale, sau pulverizări tip Sam Francis asociate geometriilor repetitive, pictura, 
policoloră, aglutinată sau dimpotrivă în stil dripping - aleator, pe suport clasic - cu aer 
muzeal retro, dadaist structuralist - expresionist suprarealist, sau pe suport new -
hyphen, obiect cu geometrie definită - restrâns minimalistă şi asociere contradictorie 
ca un fel de expresie - strigăt, informală, ceva între delir - coşmar - spaimă - durere, 
o stare de adânc dramatism care încearcă să iese, să scape, să rupă, să redevină sau 
poate să plece, un fel de ultime mesaje, "trăiţi, pulsaţi, fiţi voi !". Ce putea fi noul 
hyphen decât o mână cu pumn, orizontală - verticală sau o limbă cameleonică de 
paiaţă aruncată spre lume? Cine ştie, era poate tot amintirea unui joc al copilăriei, 
acea jucărie în care dacă suflai se îndrepta, răsucindu-se apoi, înapoi, la o pauză, 
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uneori operaţia fiind însoţită de sunet, era poate totuşi mâna, pumnul strâns care se 
împotrivea bolii ,  luptei cu mediul, disperării ,  un fel de concentrare şi pregătire pentru 
altceva, speranţă încăpăţânată, sfâşiată în pictură (prin suprapunere) de o curgere 
dinamică- preexplozivă - sânge, spargeri , ruperi, dislocuiri, ca o încercare de a regăsi 
liniştea prin strigăt, după strigăt, în opoziţie violentă cu neantizarea implicită. 

Avea proiecte, gânduri generoase pe plan artistica - social, cultiva în 
continuare prietenia deşi puterile fizice începuseră să-I lase. Era un prieten, avea 
dificultăţi materiale acolo, în lumea "capitalismului rampant" cum spunea el, visa dăruire 
şi în paralel căuta să-şi recupereze cu adevărat locul, aici, în arta românească, 

"spiritualmente" cum zicea tot el, glumeţ, dar şi în materialitatea susţinerii artei, începând 
cu valorificarea propriei sale opere şi continuând cu a celorlaţi. 

În una din ultimele sale vizite în atelier, i-am oferit o lucrare şi i-am spus: 

"Paul, alege!", "A, da, pentru casa mea de la Curtea de Argeş", (visa un loc liniştit 
unde să se retragă), "asta" şi a ales un peisaj calm, uşor vangoghian din anul 1 983. 

"Este din Mehala", i-am spus, "0, cu atât mai mult, îmi e drag". Avea nostalgii ,  chiar 
vise de regăsire a ceea ce pierduserăm toţi . Era ca om şi artist rodul operei sale, iar 
într-un fel opera era salvarea sa şi victoria contra suferinţelor fizice şi de ce nu morale 
(nu-i plăcea condiţia de emigrant şi nici cea de român supravegheat la revenirile în 
ţară). Nu iubea modernismul (se referea prin acest termen la estetism) dar credea în 
modern, desconsidera stridenţa din arta vestică a ultimilor ani, dar apela uneori la culoarea 
stridentă, visa totuşi calmul şi se regăsea în simpl itatea unui peisaj nostalgic ca model 
desprins dintr-o afectivitate pe cale să o pierdem sau pe care sperăm să o regăsim. 

Scrisorile, cuvintele sale calde, uneori exprimarea sintetică, semnele de 
prietenie cu implicaţii dinamice, interferate cu disperarea mascată, nostalgia unei 
regăsiri şi împliniri în înţelepciune, totul, simplu sau complicat, aparţin unui om şi artist 
de o înaltă nobleţe şi minunat prin neasemuita sa sclipire de "star - head", cum îi 
plăcea să materializeze el, în artă un fel de quintesenţă a aurei supreme. Şi în final, 
când simpla contemplare a unei grămezi de pietre pe malul mării ,  înseamnă liniştea 
bucurie, a nu mai face nimic şi a căuta pe "nimeni" şi "nimicul", "ncnumitul" iluminarea 
cea mare s-a atins. Plecat în lumină, Paul rămâne în noi, cu persistenţa unei stele care 
ne-a luminat şi luminează. 

Scrisori (fragmente, extrase) 

1 .  London, 16  Aug. 1 99 1  

Dragă Ciprian, 
Scrisoarea de la tine a fost o surpriză mare. Căldura ei mi-a făcut multă 

bucurie şi observaţiile tale bine venite. Cred că aş dori, (mă gândesc) că ar fi frumos, 
şi mi-ar place s-o public cândva poate în vre-un catalog sau vreo carte, eventual 
retrospectivă având în vedere acele lucruri menţionate despre obiectivele mele din 68 
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- 70. Ce zici? ai ceva împotrivă? De fapt nu eşti prima persoană care vede în acele 
îmbinări de geometrie şi figuri umane, de trame inginereşti şi visul structurat poetic o 
intuiţie sau mai mult poate, un impuls propriu eclectismului (ironic?) din post modemismul 
din anii ' 80. 

Cu pictura în ulei cum mai merge? Acum vreo 2 ani m-am "jucat" şi eu în 
ulei un pic. Din când în când aproape nostalgic şi cu forţe primordiale, mai mult căutând 
o spontaneitate mai greu de satisfăcut în sculptură şi să mă întorc spre pensule, cuţite 
şi uleiuri. De obicei mă irită când văd în vreo expoziţie cu lucruri timorate sau 
ultraaglomerate în aglutinarea pigmentelor şi mă incită să mă bălăcesc şi eu, iată aici 
îţi trimit câteva poze ... mai mult pentru amuzament. De altfel cred că le poţi privi şi ca 
o "traducere" de subiecte ,,Neagu" de mult în preocuparea Sculpturii şi a desenului 
trecute pe limbaj pictural . . . .ca să zic aşa. 

Sper să ne vedem în curând la Timişoara. 
Cu Dumnezeu înainte 

Paul Neagu 

2. 5.ill. 1 992 Roma 
Am văzut în sfârşit catalogul de la Timişoara . . .  

Mulţumesc mult pentru scrisoarea ta, ca şi  textul tău publicat sunt poate 
printre cele mai sensibile lucruri de acolo. 

3.  1 June 94 

Dragă Cipriene 
Scrisorile din mâna lui Mia sunt foarte măgulitoare şi tonul extrem de ,,high" ... . 
Eu sunt prins în gheara aspră a capitalismului rampant şi ultra egoist care 

mă obligă la o muncă intensă doar pentru procurarea unei linişti oarecare, fără de care 
nu pot lucra, însă sunt în permanenţă strâns cu uşa pentru a convieţui într-un context 
orb la de-ale artei adevărate . . .  acum pare-se toţi şi toate sunt mai mult dirijate de un 
spirit mercantil deşănţat, nu prea deosebit (însă la alt nivel; de corupţie sufletească şi 
de esenţă) de ceea ce se întâmplă şi în România. Calitatea autenticităţii este mereu 
înlocuită cu spectaculozitatea şocantă, de piaţă . . .  etc. 

4. 8 Iulie 95, London 
Dragă Cipriene, 

Am nevoie urgentă de fotografii culoare de bună calitate cu picturi (relativ 
mici) de-ale matale care după consideraţiile tale ar intra la categoria: grădina ca 
icoană sau Icoana - grădină . . .  
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Titlul expoziţiei internaţionale pe care o pregătesc aici în Anglia este 

"ICONIC GARDENS" pentru 1996. 
M-am gândit la tine fiind aproape convins că ai ceva în acest sens . . .  
Din România nu voi invita probabi l decât 2-3 lucrări de Gh. Berindei ş i  2 de 

H. Bemea. 
Cu drag 
Paul Neagu 
3 1  Jackson Rd 
London N7 GES UK 

5 .  1 aug. 95, London 
Dragule Cipri, an, 

Mulţumesc mult pentru putemicile tale pânze. 

De curând am publicat un anunţ pentru expoziţie în care spun că sper să aflu 
(găsesc) zona unde un spirit Bonnard s-a încrucişat cu spiritul suprernatist al lui Malevich 
fără însă ai recunoaşte pe aceştia. 

6. London, 25 Oct. 95 
Dragule Cipri, 

Mulţumesc mult pentru a doua serie de fotografii. 
Îţi trimit totul înapoi cu excepţia celor ce mă interesează. Acestea sunt: 

- 1 3  - 1987 3 - 1985 
- 1 5 - 1987 
- 16 - 1987 
- 14 - 87 

5 - 1 985 
2 - 1985 

Ele aşa cum sunt vor fi prezentate la următorul meeting din dec. 1995. 

7. 1996 
1966 Mai 22, London 
Dragute Cipri 

Stadiul selecţiilor a trecut, sunt vreo 32-35 artişti în "Iconic Gardens" din 
cea 1 2  ţări. Avem nevoie urgent de dispozitive bune cu lucrările alese. -

Îţi aminteşti cele 3 ? 

Poartă - coloană 
Coloană în amurg 
Poartă (zid) 
Altar vegetal 

90 x 60 
90 x 60 
80 x 90 
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8.  12. Sept 99 
Dragute Cipri, 

. . .  Vreau să-ţi mulţumesc pentru vorbele frumoase ce-am văzut scrise într
un ziar timişorean, era vorba de o dezbatere despre monumentele din Timişoara. 

Sper că pictura ta tinde mai departe spre culori caracteristice "absolutului" . . .  
Cu drag Paul 

9. Philadelphia 2 1 . 1 .98 
Dragă Ciprian, 

. . .  "tot cam atunci Neagu îmi scria de proiectul monumentului din viitoarea 
piaţă Ch. De Gaulle, recent mi-a trimis fotografii cu terminarea sculpturii . . .  

. . .  despre o expo pe care mi-ai spus că o proiectează, cred că ţi-am scris că 
proiectul a căzut, Paul se plânge că are mari dificultăţi financiare, visează proiecte 
mari ...  

Roman (Cotoşman) 

Surse (Bibliografie) 
- amintiri 
- corespondenţă 
- cataloage expoziţii 
- Paul Neagu, Catalogul unei donaţii, Bucureşti, 1996 
- Paul Neagu, Marele Clepsidru - Poeme, Fundaţia lnterart TRIADE, Timişoara, 

2004 
- discuţii directe 

ABOUT PAUL NEAGU, IN A NEW V/SION 

Summary 

The paper introduces the author's thoughts over the life and creation of 
Paul Neagu, a good friend and great artist, Paul Neagu deceased recently. There are 
also published a series of letters sent by Paul Neagu to the author. 
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ŞTEFAN BERTALAN. 
UN DEMERS CREATOR DE LA NATURĂ PRIN ESTETICA 

LUI LEONARDO 

Ileana Pintilie 

Ştefan Bertalan este un artist de o factură specială: căutări le lui neliniştite, 
duse până aproape de febrilitate, se îndreaptă toate spre racordarea realităţii artistice 
cu aceea a lumii, privită în înţelesul său originar de cosmos. 

Stabilit Ia Timişoara pe la începutul anilor '60, de îndată după terminarea 
studiilor de pictură la Academia clujeană, Bertalan a devenit, alături de Constantin 
Flondor, cu care era coleg la Liceul de Artă, un animator al mediului artistic local. 
Dorinţa lui de autoperfecţionare îl împinge mereu spre lucrul neobosit şi plin de pasiune. 
Se considera pe sine neformat după terminarea facultăţii: "Am venit de la Cluj cu 2 
grame, atât cântăreşte un pui de l i liac la naştere; dar în ciuda greutăţii mici este foarte 
vital. M-am format singur, ca să-mi pot face o metodă de lucru care să eludeze copierea 
servilă a naturii" - mărturisea de curând artistul. Întâlnirea şi prietenia celor doi cu 
Roman Cotoşrnan, pe care I-au cunoscut prin 1962 şi cu care se frecventau, a dus la 
constituirea primului grup artistic experimental din România, Grupul 1 1 1 .  Aceasta s-a 
întâmplat prin 1963, când Cotoşrnan se întorcea de la Paris cu dorinţa de a-şi schimba 
mijloacele de expresie (prin abordarea monotipurilor mononcrome şi a colajelor 
constructiviste) dar şi de a întemeia un grup de avangardă după modelul celebrului 
"Groupe de Recherche d' Art Visuel". 

Perioada 1963- 1966, când artiştii expun prima dată împreună la o expoziţie 
regională, a fost considerată una a "constructivismului de studiu"(pentru a folosi o 
expresie pusă în circulaţie de C. Aondor), caracterizată prin lecturi asidue şi comentarii 
din textele lui Kandinsky şi Klee sau comentarii la lucrările cinetice ale lui Vasarely şi 
Nicolas Schoffer. În timp ce Cotoşrnan îşi extindea căutările asupra mişcării dincolo 
de suprafaţa tabloului, elaborând chiar proiecte de artă ambientală cu puneri în scenă 
luministice, Flondor şi Bertalan desenau şi pictau geometric în cărbune, guaşă sau în 
pastel pornind de la elemente din natură şi realizând ordonări ritmice ale ambientului. 
Bertalan lucra în acea perioadă o serie de obiecte folclorice ("căuce") pictate în 
pastel şi transformate într-un fel de structuri. 

Curînd desenele lui devin pur geometrice, realizate din fine trasee albe pe 
cartoane negre. El creează astfel reţele de elemente, spaţializate prin contrastul puternic 
dintre alb şi negru şi producând un cinetism virtual .  Prin 1967 realizează prima dată 
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trecerea de Ia bidimensional la tridimensionali tate, obţinută prin crearea unor obiecte 
de acroşat pe perete, în care mişcarea cinetică virtuală este sugerată din fire de bumbac 
alb, dispuse spaţial într-o reţea intersectându-se şi proiectându-se pe fondul negru al 
suportului dreptunghiular. Acest gen de lucrări vor fi expuse în 1968 la Sala Kalinderu, 
cu ocazia celei dintâi expoziţii importante pe care Grupul 1 1 1  a avut-o în capitală. Dar 
tot cu aceeaşi ocazie Bertalan va expune şi o lucrare tridimensională, intitulată Denwnul 
lui Maxwell, primul obiect spaţial, format dintr-o intersecţie de două planuri 
perpendiculare, a căror suprafaţă este formată din reţele oblice de fire din bumbac alb 
şi negru. 

Expoziţia din Bucureşti a contribuit în mod hotărâtor la recunoaşterea naţională 
a grupului, bine primit de către majoritatea criticilor de artă şi de către mediul artistic 
bucureştean şi a determinat selectarea artiştilor care-I alcătuiau în vederea participării 
la Bienala Constructivistă de la Ntirnberg, în 1969. Alături de membrii Grupului 1 1 1  
expuneau la această bienală şi Pavel llie şi Mihai Rusu din Bucureşti. Această participare 
le-a adus la scurt timp recunoaşterea internaţională asigurând un loc cinetismului 
românesc în importante lucrări de sinteză. La bienală Ştefan Bertalan a expus lucrarea 
de mari dimensiuni intitulată "Polimorfism", care făcea să se suprapună suprafeţe 
plane din plexiglas, avînd un desen geometric uşor colorat, cu structuri tridimensionale 
din fire de nylon transparente sau colorate astfel încât se producea o vibraţie optică 
dar şi o mişcare virtuală în acelaşi timp. Constantin Flondor a participat cu o lucrare 
formată din mici module de oglindă acoperite apoi de sticlă riglată, intitulată "Pionii 
regelui de sticlă", lucrare care conţinea şi ea un cinetism virtual, în timp ce "Quaternar", 
proiectul lui Cotoşman, propunea un lumino-cinetism real ;  acest proiect a fost realizat 
industrial şi a avut o expertiză inginerească. Odată acest important moment artistic 
consumat, Grupul l l l  s-a destrămat prin stabilirea definitiv la Philadelphia a lui Roman 
Cotoşman. 

Nevoia de comunicare şi de cooperare va fi mobilul continuării activităţii de 
grup, chiar şi în aceste noi condiţii date. Astfel Ştefan Bertalan împreună cu Constantin 
Flondor vor pune bazele unui nou grup artistic, grupul Sigma, începând cu 1970, când 
li se alătură mai mulţi tineri artişti deveniţi între timp profesori la Liceul de Artă din 
Timişoara (Doru Tulcan, Elisei Rusu, Ion Gaita şi matematicianul Lucian Codreanu). 

O trăsătură definitorie a acestui nou grup era programul declarat de lucru, 
bazat pe principiul muncii în echipă şi pe interdisciplinaritate (matematică, cibernetică, 
bionică, dar şi structuri plastice). Prima perioadă de creaţie a grupului Sigma ( 1970-
1974) se caracterizează prin proiecte realizate în comun, fapt vizibil şi în sistemul 
participării la expoziţii. Un exemplu de astfel de proiect a fost "Turnul informaţional", 
conceput în 1970, îmbinând arhitectura cu sculptura, informaţia afişată cu un spectacol 
de lumină şi sunet. Dar nu numai proiectele publice, cum ar fi structura geometrică 
realizată în 197 1  pentru holul Casei Studenţilor din Timişoara sau proiectul de fântână 
care le-a adus şi un premiu al U.A.P. ,  au punctat momentele importante ale evoluţiei 
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grupului; o viziune nouă asupra dezvoltării lor ulterioare va fi marcată de acţiunea şi 
ambientul intitulate "Structuri gonflabile" şi realizate la Galeria Bastion din Timişoara, 
cu ocazia Săptămânii artelor plastice UNESCO. La Galeria Bastion sălile au fost 
organizate cu structuri gonflabile sub forma unor tuburi transparente, pe care, în 
momentul vemisajului, a avut loc o proiecţie dia şi de film. În felul acesta ambientul 
spaţial a luat forma unui happening cu public. Tot în acelaşi an Bertalan, Flondor şi 
Tulcan au fost invitaţi să participe la expoziţia "Artă şi energie" din Bucureşti, unde au 
creat instalaţii spaţiale separate, dar în acelaşi timp şi într-un ansamblu unitar purtând 
marca inconfundabilă a grupului. Ultima mare acţiune comună înainte de a se destrăma 
a fost "Multivision" (prezentat în cadrul expoziţiei "Studiul ! ", Timişoara, 1978), un 
ambient spaţial format dintr-o structură tridimensională din plase semitransparente 
colorate, dispuse spaţial în formă de tetraedru, peste care a avut loc proiecţia de film 
alb 1 negru şi color pentru două aparate. 

Ştefan Bertalan exercita o fascinaţie asupra celorlalţi membri ai grupului, 
fapt vizibil şi din schiţa de portret realizată de Constantin Flondor: "Vârsta lui, experienţa 
de om, maturitatea profesională, temperamentul dominator cît şi nonconformismul său 
m-au făcut să-I privesc cu admiraţie şi cu teamă. Era ca un foc unde în imediata 
apropiere temperatura pârjoleşte, dar a cărui strălucire este o chemare". 

Simţul pentru natură este pentru Ştefan Bertalan o parte componentă a fiinţei 
lui, luând forma unei trăiri împlinite într-un destin. În căutarea acestei împliniri îşi începe 
artistul fiecare nouă zi dedicată cu o intensitate neobişnuită studiilor şi observaţi ilor 
sale. Îndreptate înspre plante şi animale, înspre relaţia dintre lumină şi umbră, dintre 
lumea vie şi soare, dintre meridianele cerului şi poziţia soarelui pe boltă, cercetările 
sale se formulează într-o viziune unificatoare a universului. Intensitatea trăirilor lui în 
faţa naturii ,  tradusă prin gesturi artistice de o mare sensibilitate, uneori chiar dramatice, 
se îmbină cu studiile exacte - de bionică şi de matematică (geometrie) - creând un 
amestec de o certă plasticitate amintind de vocaţia artistului universal din aceeaşi 
familie spirituală cu Leonardo. Dar iată cum explică Bertalan această orientare pe 
care a găsit-o pentru proprii le lui cercetări: "De ani de zile activitatea mea creatoare 
se motivează pentru mine ca o necesitate vitală de a gândi acest proces într-o funcţie 
de observare, de identificare şi proiectare psihică prin nişte experienţe cu fapte biologice 
ca: împărţirea, creşterea, îngrijirea lor (a plantelor n. n.), orientarea formală spre lumină, 
formă, organizare, structură de ansamblu, statistic notate prin mediile desenului, prin 
fotografie, simultan acoperind forme şi teritorii ale curiozităţii, forţei, imitaţiei şi ale 
modelului - accentuarea eului şi exprimarea posibilităţilor personale, construirea spaţiilor 
prin alte mij loace decât cele cunoscute, în sfârşit reintegrarea în viaţa omului modem 
a unui suflet străbun şi primitiv, o unitate subiect-obiect perceput". 

Aceste preocupări, guvernate de o astfel de structură interioară ca a sa, I-au 
condus spre primele experimente în natură; formându-se singur prin lecturi şi exemple 
din lumea artei, Bertalan a încercat să-şi păstreze impulsurile native, arhetipurile, să-şi 
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cultive originile, cu care vine de generaţii şi care în cele din urmă constituie originalitatea 
fiecărui artist. În iulie 1972 organizează pe malul râului Timiş un ambient, pe care l-a 
numit Oraş - ambient natural. În nisipul plajei imaginează un relief "deluros" peste 
care intervine cu nuiele, beţe, bălegar uscat, hârtie, carton desenând o aşezare imaginară 
care, fotografiată de aproape, primeşte o impresionantă "realitate". Acest proces, 
simplu în aparenţă, de schimbare a formelor de nisip, traduce o manifestare a unei 
cognitivităţi profunde, o relaţie amplă între creier şi natură, o "hrănire" a artistului prin 
experiment. Un an mai târziu, în august 1973, ironic dedicată zilei de 23 August, cum 
declară artistul însuşi, a realizat împreună cu arhitectul Şerban Sturdza acţiunea Benzi 
tensionate peste Timiş urmărind o uniune lăuntrică cu natura. Râul Timiş evoca pentru 
artist un ritm al vieţii, un element vital cum ar fi o aortă pentru un corp legând mai 
multe organe vitale, în cazul acestea aşezările umane aflate pe malul apei. Atracţia 
pentru noile materiale - firele de nylon sau benzile colorate din plastic - a fost o constantă 
a artiştilor din grupul Sigma, iar pentru Bertalan şi Flondor datează chiar de pe la 
mijlocul anilor '60, din perioada constructivistă. Folosirea benzilor intens colorate, în 
special în roşu, se va generaliza de acum încolo şi în acţiunile de grup. Artistul şi-a 
descris această acţiune arătând că a urmărit relaţia dintre planul orizontal al apei ( cu 
jocurile ei de reflexe şi oglindiri ) şi cel vertical al sălciilor, în cadrul căruia a întins şi a 
tensional benzile colorate încercând să realizeze un "pod flexibil" de oblice şi de curbe. 
Felul în care s-a derulat acţiunea a lăsat loc şi întâmplării, adică elementelor din natură 
care au acţionat neaşteptat - vântul , lumina, apa. 

Acelaşi tip de problematică a fost reluat peste câţiva ani în acţiunea -
intervenţie intitulată Membrane - Datura stramonium (august 1 976) şi desfăşurată 
la Pădurea Verde, acţiune la care au participat ca ajutoare câţiva studenţi de la 
arhitectură. Şi în acest caz Bertalan explorează posibilităţile expresive ale benzilor 
tensionate, colorate sau transparente, şi a unor suprafeţe pentagonale de pânză albă, 
realizate după modelul vegetal al plantei numită cu numele comun "datura"; modelul 
acestei flori care se deschide treptat noaptea ofilindu-se dimineaţa este preluat din 
natură şi transpus sub forma unor membrane pe care se proiectează jocul de lumini şi 
umbre al frunzişului. Aceste structuri geometrice diafane, implantate de artist în mediul 
organic al pădurii ,  impun o nouă ordine spaţială care, deşi vine din afară, respectă 
principiile de organizare ale naturii .  

Apropiată de prima lui acţiune la Timiş, din 1972, acţiunea intitulată Dracşina 
- sat de dimineaţă până seara, desfăşurată tot în apropierea râului Timiş, lîngă un 
sat, a folosit o organizare spaţială imitând reliefuri din nisip devenite "insule" într-o apă 
şi structuri din discuri de aluminiu şi folii de nylon, în scopul de a observa expresivitatea 
plastică a acestor diverse materiale într-o situaţie ambien�ală. Acţiunea, care s-a 
desfăşurat o zi întreagă, a avut în vedere şi aspectul temp.oral şi felul în care scurgerea 
zile se reflectă în această instalaţie, ca şi relaţia cu vieţuitoarele sau plantele din 
imediata apropiere a satului. 

220 
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, III, 2004 

Cercetările lui Bertalan s-au îndreptat şi înspre Leonardo, despre care şi-a 

pus întrebarea dacă şi în ce mod mai este astăzi studiat de către tinerele generaţii de 

artişti. Împreună cu 50 de studenţi de la arhitectură a realizat acţiunea Leonardo. 
Spectacol pentru public (iunie 1978), soldată cu o intervenţie în Parcul Central al 

oraşului Timişoara. Această acţiune fusese precedată de o alta, în 1977, intitulată O 
duminică plastică. Spectacol pentru publicul parcului, care a fost ca o "repetiţie" 

a ceea ce anul următor s-a concretizat ca o problematică coerent formulată. Participanţii 

au realizat fiecare cîte o formă geometrică complexă propunîndu-şi să studieze felul în 

care aceste forme sînt percepute în spaţiu sau cum se comportă ele în relaţie cu 

lumina şi umbra. Formele, răspândite în iarbă sau suspendate de crengile copacilor, 

erau însoţite şi de texte-citate din Leonardo. Această acţiune, care avea în primul rând 

un scop didactic imediat, acela de a studia practic şi de a găsi răspunsuri la unele 

întrebări plastice, a devenit, prin ieşirea în spaţiul public, o formă de manifestare care 

dorea să antreneze şi participarea trecătorilor într-o încercare de modelare a gustului 

public sau de incitare la dezvoltarea unor opinii personale. 

De la această manifestare şi până la acţiunea din decembrie 1979 de la sala 

Kalinderu din Bucureşti şi intitulată Am trăit 130 de zile cu o plantă de floarea 
soarelui, nu mai este decât un pas, deşi acest pas l-a pus pe artist în ipostaza de a acta 

direct, singur, în faţa unui public. La invitaţia lui Andrei Pleşu, care îl vizitase în prealabil 

la Timişoara şi cunoştea proiectul său artistic dedicat plantei de floarea soarelui, Ştefan 

Bertalan a acceptat să realizeze o acţiune cu un caracter extrem de personal ,  rămasă, 

în felul ei, unică în istoria acestui gen în România. Proiectul său avea la bază studierea 

dezvoltării acestei plante de la încolţirea seminţei trecând prin toate fazele evoluţiei ei 

- creştere, înflorire, rodire şi apoi moarte. Pe durata acestei evoluţii, de 1 30 de zile, 

artistul se documentează fotografic şi cu desene şi urmăreşte în scris - ca într-un 

jurnal - cele mai mici modificări cotidiene. Acţiunea, motivată de dezvoltarea biologică 

într-un ciclu complet al unei plante, primeşte o consistenţă filozofică devenind o meditaţie 

asupra existenţei umane şi asupra celei cosmice. Există în acţiunile ş i  în textele lui 

Bertalan şi o sensibilitate ecologică (caracteristică pentru toţi membri Sigma de 

altfel), dar care în cazul său se ridică la o interpretare de proporţii planetare. Evenimentul 

propriu-zis s-a desfăşurat în jurul unei instalaţii realizate dintr-o tulpină uscată de floarea 

soarelui, de care au fost prinse pagini cu notaţii de jurnal şi desene din timpul 

documentării asupra evoluţiei plantei. Artistul a citit textele sale filozofice exprimate în 

formulări poetice şi a săvârşit în faţa publicului o serie de mişcări ca un ritual tras punând 

mai elocvent, mai impresionant conţinutul. 

Sentimentul cosmic despre care vorbeam anterior se face simţit şi din 

orientarea figurii umane după direcţiile fundamentale, date de cele patru puncte 

cardinale, pe care artistul le evocă într-un fel de introducere interpretând de fapt mitul 

civilizaţiei în concurenţă cu natura: "Suntem orientaţi cu faţa spre Sud, vatra şi leagănul 

culturii noastre. La stânga avem peisajul natural - sufletul cultivator al pământului - al 
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vieţii , Răsăritul spre care ne mai rotim doar capul şi mâinile. Acolo - Natura - instinctele 
naturale, modele ale dezvoltării ,  experienţa milenară de ani". 

După aceasta el a evocat atmosfera văratică, în care floarea soarelui a 
apărut, prin contrast cu frigul toamnei târzii, cel al momentului din timpul acţiunii: "E 
toamnă târzie sau un început de anotimp, iar forţele umezelii seamănă putrezire pe la 
marginile lucruri lor şi faptelor. Să ne închidem ochii şi să ne imaginăm binele existenţei 
unei plante de floarea soarelui. Şi să ne spunem că pur şi simplu e bine că posedăm o 
tulpină de floarea soarelui într-o toamnă târzie - nudul unei tulpini de floarea soarelui. 
Apoi să ne-o imaginăm în planul elan ului său vital, cu frunze în deschiderea dimineţii, 
cu imnul sau gestul său ce tinde spre lumină şi înălţare"( . . .  ). Rezumând de fapt 
esenţa despre această plantă Bertalan o defineşte ca "spirală, mişcare şi gest" arătând 
că planul acţiunii a început de la o sămânţă: "Sămânţa este un plan împăturit. Ne 
apropiem de ea ca obiect al simţurilor generând alte şi alte planuri, ca organe ale vieţii 
noastre". Ciclul creşteri i  este evocat prin dezvoltarea frunzelor, comparate cu existenţa 
simţurilor umane, transpuse apoi într-o mişcare a constelaţiilor pe boltă: "Frunzele sale 
suculente în bătaia soarelui, frunze cu înfăţişare de aripă-organ şi înşurubare în 
sintagmele existenţei, cu vocale, consoane şi diftongi articulate într-un l imbaj suculent 
începând cu zorile - o succesiune de spaţii ,  creştere ritmică ce revine mereu". 

Dar această stare de reverie care dă naştere unei adevărate viziuni asupra 
universului se încheie printr-o trezire la realitatea imediată - toamna târzie şi sala în 
care se află doar o tulpină uscată de floarea soarelui. Artistul are convingerea că 
"lecţia naturii" va servi de model existenţial şi de aceea continuă seria de cercetări 
asupra lumii vegetale cu viţa de vie, planta de fasole încolţită din bobul uscat sau 
conopida. Aceste exemple constituie pentru el tot atâtea modele de adaptare la viaţă 
şi soluţii practice oferite de lumea vegetală. Urmărind vitalitatea uluitoare a plantelor, 
a mugure lui de viţă care creşte şi se ramifică în vre j uri, structura fractală a frunzei de 
viţă de vie sau a fructului plantei de conopidă artistul evidenţiază traseele de reţele şi 
de comunicaţie şi în final raportul dintre ordine şi haos care alcătuieşte un l imbaj nou, 
greu de definit, acela al lumii organice. Opoziţia dintre lumea organică şi cea anorganică 
a fost pusă mai bine în evidenţă prin acţiunea realizată la Gârda Seacă, în Munţii 
Apuseni ( 1 980): pe un versant des păd urit şi plin de pietre mari aduse de un torent, pe 
valea Gârdei Seci, artistul, al cărui corp semiacoperit cu o bandă textilă albă, se detaşează 
sculptura! pe fundalul pietrelor, pozează în faţa aparatului de fotografiat. Contrastul 
dintre fragilitatea corpului uman în relaţie cu imensitatea lumii anorganice a pietrelor 
constituie o temă de meditaţie asupra caducităţii, a trecerii în raport cu elementele 
"durabile". 

Aceeaşi relaţie dintre organic şi anorganic, dintre corp şi urma lăsată de 
acesta pe un material "moale" ca şi nisipul îl preocupă pe Bertalan în acţiunea cu 
lumânări de la râul Timiş, pentru care îi pozează fiul Andreas ( 1980- 198 1 ). Corpul 
nud al copilului este fotografiat pe înserate, la lumina lumânări lor, astfel încât trăsăturile 
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reale se şterg, iar băiatul devine o figură deformată a nopţii , o apariţie ambiguă, a cărui 
realitate este pusă la îndoială. Corpul luminat devine altceva decât este în realitate şi 
cu atât mai mult urma lăsată de acesta, un negativ care luminat altfel devine pozitiv, 
care din relief concav, datorită luminii piezişe, pare convex. 

După căutări, de multe ori chinuitoare, pe un teren prea puţin cercetat în 
mediul artistic românesc ( comparativ cu experienţele din alte părţi ale Europei ) 
Bertalan a ajuns la nişte convingeri pe care le-a structurat cel mai elocvent în acţiunile 
şi instalaţiile sale. Iată ce mărturisea artistul într-o scrisoare adresată lui Gheorghe 
Vida: "Şi iată că mult timp părea că studiile mele de biologie nu duc nicăieri, decât la 
studii fără ieşire - şi totuşi, consecvent tendinţelor, m-am îndreptat în mod natural, fără 
grabă, spre sensurile propriilor mele preocupări - şi cu toate că pe plan mondial există 
practici ambientale cu mult înainte ca eu să fac primele încercări la Timiş, cea de a 
doua etapă, cea actuală, s-a conturat prin consecvenţă şi izolarea imensă în care 
trăiesc şi trăim, fixându-ne asupra biologiei, cea care m-a scos prima oară pentru 
studiu în faţa casei, unde există soare; apoi relaţiile necesare m-au scos definitiv din 
cadrul bidimensional al tabloului în spaţiul real". 

Sistemul artistic iniţiat de Ştefan Bertalan a rămas unul interpretat într-o 
cheie personală; chiar dacă publicul nu era introdus în semnificaţia cuvintelor-noţiuni 
cu valoare simbolică specială şi a gesturilor sale artistice, comunicarea s-a realizat în 
mod empatie. La începutul anilor ' 80 familia sa a ales calea emigrării din ţară, astfel 
încât artistul, marginalizat şi eliminat sistematic din expoziţii , dat afară din postul din 
învăţământul superior, părăseşte ţara după o perioadă de "carantină" care îl aruncă 
într-o profundă dramă sufletească. Opera lui nu este cunoscută suficient nici astăzi, 
ca urmare a unei conjuncturi stranii şi nefavorabile care planează încă şi astăzi 
asupra sa. 

ŞTEFAN BERTAIAN. THROUGH LEONARDO'S ESTHETICS 
TO NATURAL CREATION 

Summary 

The paper introduces the artistic activity and concepts of Ştefan Bertalan, 
an important artist who started his career in Timişoara in the 60's. Some of his most 
significant exhibitions are also presented. 
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Fig.l. Dracşina - sat de dimineaţă până seara, acţiune la Timiş, 1972. 

Fig. 2. Am trăit 230 de zile cu o plantă de floarea soarelui, acţiune, Bucureşti, sala 
Kalinderu, 1979. 
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INTERFERENTE CULTURALE LA DUNĂREA MIJLOCIE ŞI 
DE JOS ÎN MILENIUL AL II-LEA AL EREI CREŞTINE. 

PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA BANATULUI 

Ioan Haţegan 

Dunărea şi bazinul dunărean nu sunt numai o zonă hidrografică, ci şi un 
spaţiu cu o foarte mare importanţă politică, economică, strategică şi culturală în întreaga 
istorie a Europei, din antichitate şi până astăzi . 

Dunărea are o lungime de 2.783 km, din estul Pădurii Negre germane şi 
până la vărsarea sa în Marea Neagră. Spaţiul dunărean, cu tot cu reţeaua de afluenţi, 
cuprinde o suprafaţă de 8 17.ooo kmp., ce atinge Elveţia, Italia, Germania, Austria, 
Cehia, Slovacia, Polonia, Austria, Ungaria, Croaţia, Slovenia, Serbia, România, Bul
garia, Moldova şi Ucraina. 

Dunărea de Sus (Pădurea Neagră - Viena), Mijlocie (Viena - Belgrad) şi 
de Jos (Belgrad - Marea Neagră ) sunt zone ale acestui lung fluviu european, dar în 
acelaşi timp sunt şi spaţii culturale. Uneori zonele dunărene au fost o linie de 
demarcaţie dar,de cele mai multe ori, au fost un coridor cultural ce a facil itat contactul 
dintre civilizaţii diferite, sau au fost un pod ce a facilitat contactul şi transferul reciproc 
de elemente de civilizaţie. 

Banatul este o zonă geografică şi istorică distinctă, situată la interferenţa 
Dunării mij locii cu Dunărea de Jos. Aşezat la nordul fluviului, dar pe malul acestuia, 
Banatul este -din punct de vedere hidrografic- arondat integral spaţiului dunărean. 
Cu o suprafaţă de 28.526 kmp., Banatul a avut o dezvoltare istorică grefată integral 
pe istoria Dunării .  

Banatul a fost o parte a acelui coridor cultural prin care s-a produs indo
europenizarea continentului, în acelaşi timp leagăn de culturi preistorice, dar şi zonă 
atractivă pentru atragerea şi dezvoltarea altor culturi ajunse aici. Prezenţa dacilor 
şi a regatului dac, cucerirea Daciei de către romani şi transformarea în provincie 
romană, au fost fapte care au pus o pecete de neşters asupra istoriei ulterioare a 
regiunii. 

Mileniul "tăcut" (275 - 1 24 1  d.Ch.) aduce -pe substratul etnic existent
migraţia unor valuri succesive de populaţii (goţii, hunii, gepizii, a varii, bulgarii, ungurii, 
pecenegii, uzii, cumanii, tătarii) dintre care unii au lăsat urme etnice, alţii doar au 
trecut pe aici. 

Istoria medievală a zonei bănăţene poate fi considerată ca începând cu 
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secolul al X-lea d.Ch. ,  atunci când aici este amintit un ducat ("voievodat" în termeni 

locali ) condus de Glad (cea 934 d.Ch), care luptă cu triburile maghiare aflate în 

expansiune, dar reuşeşte să-şi asigure continuitatea dinastică. Unul dintre urmaşii săi, 

pe nume Ahtum, este conducătorul unei ţări ("regum") care se împotriveşte (aprox. 

între ani i  1028 - 1030) regelui maghiar Stefan 1 şi este înfrânt doar prin trădarea 

comandantului său militar, văr totodată, Chanadinus. Chiar dacă regiunea intră, în 

timp, în sfera de suzeranitate a regatului maghiar, continuitatea dinastică durează încă 

un timp îndelungat. 

Situaţia la confluenţa şi interferenţa culturii lor "greceşti" şi "latine", ambele 

succesoare ale Imperiului Roman, Banatul a fost un receptor al ambelor tendinţe. 

Dacă până la începutul noului mileniu cultura "grecească" era preponderentă, mai 

apoi pătrunde aici masiv şi cultura "latină". Înfiinţarea primei episcopii de rit "latin" 

(catolice, după marea schismă din anul 1054) aici, la Cenad, pe malul Mureşului, în 

jurul anilor 1030, a primei şcoli latine de pe teritoriul actual al României, au fost momente 

extrem de importante în dezvoltarea culturală zonală şi nu numai. 

Interferarea culturii bizantine cu cea occidentală, prin filieră germană, va fi 

un proces îndelungat, desfăşurat pe aproape întreaga istorie medievală. Prin acestea, 

Banatul a fost permanent conectat la cele două mari curente culturale europene. 

Chiar dacă la început au fost suprapuneri culturale, în sensul unei culturi bizantine în 

rândul masei şi a uneia "latine" în rândul nobilimii, clerului şi orăşenimii, interferenţele 
culturale s-au făcut simţite. În timp, n ivelu l  acestor interferenţe a coborât şi în 

profunzime. Religia romana--catolică, religia ortodoxă, mănăstirile catolice şi ortodoxe, 

şcolile -în l imba latină la început - apoi şi în limbile vorbite aici - numărul mare al 

tinerilor bănăţeni ce au studiat la marile universităţi europene, sunt tot atâtea dovezi 

ale acestui proces de aculturaţie. 

Otomanii cuceresc Banatul (două treimi din total, iar restul abia în anul 1658) 
în anul 1552 şi transformă zona într-o provincie otomană, până în anul 1 7 16. Deşi 

influenţa civilizaţiei de tip musulman a fost redusă, ea a îmbogăţit peisajul cultural al 

zonei, cu elemente ce se pot încă observa în peisajul etnografic. 

Populaţia Banatului medieval a avut ca element de bază elementul romanic, 

prin români, cărora l i  s-au adăugat elemente vechi slave, unele grupuri de turanici 

(pecenegi şi cumani), urmate apoi de elemente maghiare şi sârbe. Alături de acestea, 
au mai fost grupuri etnice de origine germană, slovacă, cumană, italiană şi chiar grupuri 

de colonişti otomani din partea europeană a împeriului Otoman, cărora li s-au adăugat 

elemente din sudul Dunării :  sârbi, macedo-români, greci, albanezi, bulgari. 
Casa de Habsburg cucereşte această zonă, în urma campaniilor militare din 

anii 17 16  şi 1 7 17, situaţie consfinţită prin tratatul de pace de la Po:Zarevac din anul 
1 7 1 8. Acum regiunea îşi primeşte denumirea de Banat, iar împăratul Carol al VI-lea 
transformă zona, la insistenţele prinţului Eugeniu de Savoya, într-o ţară de coroană 

("Kronland") condusă direct de la Viena, printr-o comisie aulică şi având aici un 

228 
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonium Banaticum, III, 2004 

guvernator militar până în anul 1753, mai apoi (până la 1778), un preşedinte civil şi un 
aparat administrativ propriu. 

Măsurile adoptate de Casa de Habsburg au transformat Banatul, dintr-o 
zonă dunăreană comună, într-una din cele mai dinamice şi prospere regiuni ale monarhiei 
şi chiar ale Europei. Să explicităm. Impăratul era proprietarul pământului iar vechea 
nobilimie feudală a fost exclusă de la proprietatea asupra acestuia. 

Banatul a fost singura regiune europeană în care principiile mercantilismului 
i luminist au putut fi aplicate fără nici o oprelişte, fapt care a permis o dezvoltare 
economică fără precedent. S-au dezvoltat industria extractivă şi prelucrătoare, cea 
textilă şi alimentară, a altor bunuri de consum. În planul agriculturii, imperialii au 
executat ample lurcări de îndiguiri şi desecări, fapt ce a redat culturii zeci de mii de 
hectare; a fost introdusă cultura plantelor tehnice: inul, cânepa, indigoul, orezul, etc . ,  
au apărut culturile de duzi şi  manufacturi de mătase naturală, au fost introduse metode 
agrotehnice moderne. Creşterea animalelor a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. 
Oraşele şi târgurile au cunoscut o dezvoltare explozivă şi rolul lor a devenit preponderent 
în economia zonală. În câteva decenii regiunea s-a transformat într-un exportator de 
materii prime şi secundare de prim rang în cadrul monarhiei habsburgice. 

Populaţionismul, ca parte componentă a iluminismului, a fost şi baza politicii 
habsburgice în Banat. Din dorinţa de a avea la dispoziţie o forţă de muncă catolică, 
calificată, împăraţii au colonizat aici zeci de mii de familii germane şi germanofone, 
alături de alţi catolici: francezi, italieni, spanioli, etc. Aşezaţi în sate separate sau alături 
de băştinaşi, coloniştii au avut de înfruntat o altă realitate, la care s-au adaptat şi pe 
care au modelat-o în timp. Lor l i  s-au alăturat, mai târziu, grupuri etnice sârbeşti, 
maghiare, slovace, cehe, evreieşti, sau elemente izolate ale altor popoare. 

Administraţia imperială, deşi birocratică, şi-a îndeplinit misiunea de a ordona 
întreaga activitate a Banatului. Districtele veacului al XVill-lea au respectat vechile 
cutume administrative, dar le-au imprimat mai multă seriozitate. Măsurile privind 
mutarea satelor pe noi vetre, mai propice şi mai uşor de controlat, cele privitoare la 
sistematizarea aşezărilor, construirea unui centru de sat (cu primărie, biserici, şcoli, 
etc.), dar şi cele privitoare la creşterea sănătătii comunitare, au fost elemente ale noii 
înfăţişări a Banatului. 

Perioada administraţiei imperiale a fost decisivă în conturarea unor noi realităţi 
administrative, economice, sociale şi culturale. La sfârşitul veacului al XVill-lea, atunci 
când Banatul camera! a fost încorporat regatului maghiar ( 1 778), a rămas o zonă de 
graniţă - cea a regimentelor - în coordonarea directă a curţii vieneze, până la 1872. 
Dualitatea aceasta a fost, şi ea, element de stabilitate politică, dar şi de diferenţiere. 

Reintroducerea relaţiilor feudale în Banat ( 1779 - 1 848) nu a mai putut opri 
dezvoltarea complexă a acestuia, chiar dacă a mai îngreunat-o. Capacităţile produc
tive au crescut constant, iar maturizarea economică s-a răsfrânt şi asupra realităţilor 
etnice, sociale şi culturale. Numărul premierelor economice, sociale şi culturale din 
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secolul al XIX-lea este în continuă creştere, atât în plan românesc, cât şi sud-est şi 
central european. 

Religiile dominante ale Banatului modern au fost şi sunt ortodoxismul şi 
catolicismul, cărora li se adaugă greco-catolicismul, protestantismul (de rit evanghelic, 
augustin sau helvetic) şi ritul mozaic. Catolicismul a fost rel igia coloniştilor, func�onarilor, 
orăşenilor şi ţăranilor germani ,  italieni, spanioli, cehi, slovaci (în parte), maghiari (în 
parte). Protestanţii obţin dreptul de stabi lire în Banat abia în prima treime a veacului al 
XIX-lea, iar numărul lor a fost relativ redus. Ortodoxismul a fost şi este religia majorităţii 
românilor şi sârbilor. Greco-catolicismul a reprezentat unirea bisericii răsăritene cu 
Roma, cu păstrarea ritualului bizantin şi a fost adoptat de o parte a românilor din 
Banat. Prezenţa a două mari rel igii şi a altor credinţe -cu mai mică aderenţă aici- nu 
a împiedicat nici buna funcţionare a acestora şi nici colaborarea bună dintre ele. 

Paradoxal, dar religiile creştine existente în Banatul modem nu au intrat în 
contradicţie una cu alta, nici nu au avut conflicte, ci au coexistat paşnic. Mai mult 
chiar, colaborarea dintre aceste culte a fost o realitate cotidiană benefică. Administraţia 
(oricare a fost aceasta, exceptând în parte epoca comunistă) a acordat sprij in tuturor 
cultelor, atât în construcţia de aşezăminte religioase, cât şi în manifestările specifice 
fiecărui cult. Această situaţie a făcut ca înalţii prelaţi ai cultelor religioase să se 
întâlnească, să găsească acţiuni comune sau convergente şi să participe alături la 
multe manifestări. Toleranţa religioasă a fost o realitate specifică Banatului. Lipsa 
oricărei confruntări religioase în rândul locuitorilor de aici a fost şi este o realitate 
istorică probată în ultimele trei secole. 

Ecumenismul are rădăcini adânci şi durabile în Banat. Aşa încât, acum se 
poate vorbi despre ample acţiuni cu caracter ecumenic, atât în rândurile înaltelor feţe 
bisericeşti cât, mai ales, în rândurile populaţiei. Biserici de rituri diferite existente în 
acelaşi loc, sau chiar pe aceeaşi stradă, sunt realităţi cotidiene şi durabile. Populaţia a 
învăţat să respecte credinţa celuilalt, să nu o dispreţuiască, să o accepte şi să o recepteze 
ca pe o realitate. Mai mult chiar, populaţia băştinaşă (în sensul ultimelor trei secole) a 
Banatului a învăţat să participe la manifestări în alte biserici decât cea proprie, însuşindu
şi elemente (de suprafaţa sau de profunzime) ale altor religii, ca pe un bun comun 
câştigat. Un singur exemplu: în Banat, ziua morţilor este serbată de către toţi pe 1 
noiembrie, chiar dacă fiecare religie are şi zile proprii de comemorare a acestora. 

Mixajul etnic a fost şi este şi acum o realitate benefică, în care a contat şi 
contează calitatea umană şi familială şi nu originea uneia sau a alteia dintre părţile 
componente. Multe famili i bănăţene au două sau mai multe limbi ca elemente de 
comunicare în familie, datorită multiplei ascendenţe etnice. De aceea, majoritatea 
locuitorilor se declară bănăţeni şi nu: români, germani ,  maghiari, sârbi, bulgari, slovaci, 
evrei, etc. Mixajul etnic a fost un extraordinar mij loc de cunoaştere a celuilalt, de 
înţelegere şi de acceptare a diversităţii . Ceea ce contează este calitatea umană, 
mentalitatea comună şi nu diferenţa de etnie, religie sau limbă. 
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Plurilingvismul este o altă componentă de bază a spiritualităţii bănăţene. În 
aceste trei secole, limba oficială a fost, pe rând, germana, maghiara, româna şi sârba, 
dar locuitorii au vorbit, curent, pe lângă limba maternă, şi limba oficială, precum şi una 
sau două alte limbi de circulaţie zonală. Cele patru limbi considerate "tradiţionale" în 
Banat, au fost şi sunt limbile principalelor grupuri etnice: românii, germanii, maghiarii şi 
sârbii. Lor li se adaugă limbile vorbite de celelalte elemente etnice stabil ite aici, mai 
puţin numeroase. Interferenţele lingvistice sunt atât de puternice, prin împrumuturi 
reciproce sau comune în fiecare limbă, încât se poate spune că fiecare limbă vorbită în 
Banat are împrumuturi lingvistice semnificative. Ele se constituie ca patrimoniu lingvistic 
propriu fiecărei limbi, dar şi ca patrimoniu lingvistic comun. O cercetare l ingvistică 
comparată a celor patru limbi ar dovedi această afirmaţie. 

Cultura populaţiei plurietnice şi pluriconfesionale bănăţene cuprinde un fond 
ereditar etnic, fonduri culturale aparţinând grupurilor etnice stabilite aici în timp, şi este 
completată de câştigurile culturale acumulate în timp şi devenite parte componentă a 
fiecărui grup etnic, dar şi a spiritualităţii culturale zonale. 

Invăţământul a fost una dintre priorităţile bănăţene, atât în perioada medievală, 
cât şi în epoca modernă. Prima şcoală (în limba latină) atestată documentar pe teritoriul 
României a fost şcoala de la Cenad. Reţeaua şcolară a fost completată, în timp, şi în 
alte localităţi, inclusiv prin câteva şcoli săteşti atestate. Aceste şcoli erau confesionale, 
atât catolice, cât şi ortodoxe. Şcoli de nivel gimnazial au existat, astfel nu s-ar putea 
înţelege plecarea unor studenţi bănăţeni la universi-tăţi europene. În prima treime a 
veacului al XVI-lea, reforma a adus cu sine şi şcoli protestante locale, inclusiv studenţi 
protestanţi la universităţi germane. Şcoli confesionale creştine (catolice, ortodoxe, 
protestante) au existat în Banat şi în perioada ocupaţiei otomane, lor alăturându-li-se şi 
şcoli primare şi gimanziale otomane. Şcolile confesionale au primit o importanţă 
deosebită în veacul al XVTII-Iea, alături de un număr tot mai mare de girnnazii şi licee, 
religioase la început, apoi şi de stat. Banatul se poate mândri cu faptul că -în jurul 
anului 1 800- avea peste 600 de şcoli, deci cu câte 1 sau 2 şcoli pe localitate. Elemente 
de învăţământ superior pot fi considerate preparandiile de la Timişoara, Arad şi 
Caransebeş, dar şi facultatea de teologie şi de drept din Timişoara. 

Stiinţa de carte a contribuit la lectura privată şi publică. În Banat sunt atestate 
cele mai vechi biblioteci mănăstireşti (sec.XII) din România, la Timişoara s-a născut 
Plebartus, singurul autor de incunabul născut pe teritoriul românesc. Tot aici a apărut 
şi primul ziar din România ce poate fi considerat şi unul dintre primele ziare germane 
din afara spaţiului etnic german "Temeswarer Nachrichten"( april ie 177 1  ). La 
Timişoara s-a deschis, în anul 18 15, prima bibliotecă publică de împrumut din monarhia 
habsburgică. Iar înşirarea premierelor culturale ar putea continua în paginile unei cărţi. 

Presa tipărită în Banat a fost un adevărat fenomen şi record. S-au tipărit mii 
de titluri de publicaţii periodice, extrem de diverse ca şi conţinut, limbă, loc, metode de 
tipar. Să amintim aici presa în limba germană, maghiară, română, sârbă, bulgară, 
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franceză, italiană, romales, esperanto, latină, etc . Unele publicaţii au fost bi şi tri
lingve. Aria de răspândire a fost extrem de largă şi complexă. Calendare, alamanahuri 
populare, cărţi pentru toţi, au fost producţia editorială bănăţeană în ultimele două veacuri 
şi ceva, cu un impact deosebit de adânc în conştiinţa populaţiei. Cercurile şi casinele 
de lectură au completat acest peisaj livresc. Producţia editorială a satisfăcut pretenţiile 
şi necesităţile comunităţilor etnice şi lingvistice din tot Banatul. 

Asociaţiile, fie ele culturale, sportive, sociale, umanitare, etc., au jucat un rol 
important în conturarea societăţii civile, a vieţii asociative. Rolul lor merită studiat cu 
multă atenţie şi în profunzime, spre a obţine rezultate reale, ce situează iarăşi zona în 
plin context central european. 

Problematica interferenţelor culturale şi, mai ales, a convergenţelor culturale, 
realizate aici în ultimul mileniu, şi în special, în ultimele trei veacuri poate constitui 
subiectul unui ciclu de volume. Am dorit aici să schiţăm doar, să facem o introducere 
în această vastă problemă, pentru că este una dintre cele mai interesante din întreaga 
Europă. 

Aceasta necesită însă colective interdisciplinare, din mai multe universităţi 
şi institute europene de cercetare, care să lucreze timp de mai mulţi ani şi să beneficieze 
de un sprij in european susţinut. 

Lansarea acestei idei a fost şi motivul pentru care am dorit să onorez invitaţia 
redacţiei Patrimonium Banaticum şi să încerc captivarea atenţiei D-voastră, cu 
speranţa că vom găsi împreună, cercetătorii şi instituţiile, fondurile necesare pentru 
demararea unei cercetări cum nu s-a mai făcut în şi pentru Banat- regiunea cu spirit şi 
mentalitate europeană avant la lettre. 

MULTI-CULTURALISM OF THE MIDDLE AND LOWER 
DANUBE AREA IN THE IINo MILLENIA AFTER CHRIST. 

THE BANAT CASE 

Summary 

The paper deals with the History of the Banat Province, seen as a part of 
the European cultural phenomenon. The main elements of the cultural history of the 
province are outlined by the author. 
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SEMIOTICA CULTURll: LIMBAJUL MÂINILOR 

/van Evseev 

Când vorbim despre homo significans, adică despre om ca fi inţă 
producătoare şi receptoare de semne, de regulă, avem în vedre ipostaza sa de homo 
loquens si cea de homo scribens - posesor al limbajului articulat, mânui tor al cuvintelor, 
al propoziţiilor şi al textelor vorbite sau scrise. E aceasta o dimensiune şi o proiecţie 
antropologică dintre cele mai importante, dar totuşi insuficientă pentru a acoperi întregul 
spectru de valenţe expresive-comunicati ve ale persoanei. 

Pe lângă limba sa maternă, omul mai posedă şi o pluralitate de alte coduri 
şi limbaje culturale, diferite de semnele limbii, prin care comunică cu alteritatea. 

Într-un studiu publicat în primul număr al revistei noastre de cultură1 
prezentam lista principalelor modalităţi de exprimare a gândurilor şi sentimentelor din 
care se constituie cultura unui popor şi se asigură continuitatea şi dăinuirea unei civiliza�i. 
Printre ele se număra şi limbajul gesturilor, care vine să completeze comunicarea 
verbală, iar în anumite situaţii ,  s-o întărească şi chiar s-o înlocuiască sub aspect 
func�onal. 

În cazul limbii naturale, principalele instrumente ale vorbirii sunt gura şi 
organele ei active: limba şi buzele. Nu întâmplător, numele acestor părţi ale aparatului 
fonator au devenit şi termeni prin care, în multe idiomuri, se desemnează orice sistem 
de comunicare verbală (cf. limba română, limba engleză, limba scriitorilor, a avea 
limbă ascuţită, limba surdomuţilor; etc.)  sau, în mod metonimie, sunt desemnaţi 
vorbitorii, popoarele şi neamurile de aceeaşi limbă. În textele noastre vechi, cuvântul 
limbă se foloseşte cu sensul de neam, popor. În Psaltirea lui Coresi citim: ,.Lăudaţi 
Domnul toate limbile, prea lăudaţi pe el toţi oamenii". Acelaşi sens arhaic mai are 
cuvântul şi la unii scriitori clasici, precum Alecsandri ("lată oardele avane,/ lată 
limbile duşmane/ De gepizi şi de bulgari,/ De lombarzi şi de avari " - Santinela 
română) sau Mihai Eminescu: . ,Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro 
limbă . . . ". Tot ele pot exprima, în mod metaforic, activitatea de vorbire sau indica 
sursele informaţiei verbale (cf. a tăcea din gură, a avea gura slobodă, gura lumii, 
gura satului, etc.) .  

1 Ivan Evseev, Codurile şi limbajele culturale, în Patrimonium Banaticum, 1 ,  
Timişoara.._ Editura Artpress, 2002, p. 297- 3 1 1 .  
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În apariţia şi în funcţionarea limbajului gestual, rolul principal revine mâinii, 
care poate fi socotită drept un adevărat dispozitiv semiotic de producere a unor 
numeroase semne vizuale şi cinetice. În istoria devenirii umanităţii ,  cele două organe, 
deşi aparent opuse sub aspect funcţional (gura e consumatoare, iar mâna e 
producătoare), se dovedesc mai mult complementare, decât antitetice sau concurente. 
Un gen de spiritualizare a cavităţii bucale se datorează aproape exclusiv faptului că 
servituţile muncii şi povara procurării hranei au fost preluate de mâna omului. 

Într-o savantă şi extrem de frumoasă carte a sa. despre evoluţia omului, 
antropologul francez Andre Leroi-Gurhan2 a luat drept mot o următoarele cuvinte ale 
sfântului Grigore de Nyssa, scrise cu 1600 de ani în urmă: "Aşadar, mulţumită acestei 
organizări, spiritul produce în noi, asemenea unui muzician, limbajul şi devenim astfel 
capabili să vorbim. Acest privilegiu nu l-am avea fără îndoială niciodată, dacă buzele 
noastre ar trebui să asigure, pentru nevoile trupului, trudnica şi umilitoarea povară a 
hranei. Dar mâinile au luat asupra lor această povară şi au eliberat gura spre folosul 
vorbirii". 

În urma examinării unui imens material referitor la evoluţia speciei noastre, 
de la primate şi până la omul contemporan, renumitul paleontolog ajunge cam la aceeaşi 
concluzie, ca şi marele părinte al bisericii din Capadocia: ,,Mâna care eliberează cuvântul, 
iată, cu exactitate, rezultatul cercetărilor paleontologice"3 . 

Poate datorită faptului că gestul a premers vorbirii articulate şi a continuat s
o secundeze de-a lungul întregii istorii, devenind şi scribul ei umil (o dată cu descoperirea 
scrierii), mâna omului nu numai că a creat propriile ei limbaje şi coduri de comunicare, 
dar şi-a pus amprenta ei puternică şi asupra tuturor s istemelor lingvistice. Această 
vocabulă figurează în alcătuirea internă sau în structura etimologică a unor cuvinte 
moştenite din latină, din limbile romanice sau a celor formate pe târâm românesc, 
care au în componenţa lor rădăcina man-/mân- (lat. manus "mână"): manuscris, 
manoperă, manual, mandat, a mandata, mandatar, manevră, manifest, a 
manifesta, manifestaţie, manetă, mâner, manivelă, manieră, manufactură, a 
manipula, manipulare, mănuşă, mânuşiţă, a mânui, mânuire, mânuitor; îndemnare, 
îndemână, îndemânatic, etc. Lor l i  se adaugă un număr apreciabil de împrumuturi 
din terminologia internaţională, care au ca rădăcină sau ca element component pe 
grecescul den- "mână": cheiromegalie - hipertrofie a degetelor şi a mâinilor, 
chirografie - studiul liniilor şi semnelor palmare şi digitale ale mâinii, chiromanţie 
practica ghici tu lui viitorului după semnele din palmă, chirologie- arta de a se exprima 
cu ajutorul degetelor mâinii, dar şi domeniul cvasiştiinţific care se ocupă cu studiul 
raporturilor dintre forma mâinii şi caracterului omului (dacă palma e lată aproape cât 
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2 Gestul şi cuvântul� voi. 1, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983. 
3 Ibidem, p.63. 
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lungimea ei, omul e departe de cultură, mâna cu degetele lungi, având o formă conică 
-denotă o fire artistică, mâna cu articulaţiile degetelor proeminente, cu capătul degetelor 
rotunjit şi cu degetul mare mai gros - trădează înclinaţii fi losofice, etc.) .  

Deşi fiecare din aceste vocabule are o istorie interesantă, ne atrage atenţia 
faptul că termenii filosofiei manifest (lume manifestă), manifestare "lume reală, 
palpabilă", apărute pe tărâm franţuzesc, împrumutate astăzi şi în limba română, au la 
origine cuvântul mână, ceea ce presupune că, dintre toate organele de simţ, pipăitul, 
punerea mâinii pe obiect, ţinerea în mână a unui lucru sunt privite ca fiind singurele şi 
adevăratele dovezi ale existenţei sale reale. Noi, românii ,  exprimăm acest mare adevăr 
prin zicala populară Ce-i în mână, nu-i minciună sau prin proverbul Să nu dai 
vrabia din mână pentru cioara de pe gard. În ziua de Sabat, Isus Hristos vindecă 
mâna dreaptă a omului "care avea o mână uscată" (Luca, 6,6), dovedind că rigoarea 
Legii ,  l ipsită de viaţă, e sterilă, iar în episodul de la Emaus, permite apostol ului său, 
Toma Necredinciosul, să se convingă de veridicitatea Învierii sale, să-i atingă rănile 
corpului, mai întâi cu degetul şi apoi cu mâna (Ioan, 20, 24-30). 

Ochiul ţine lucrurile la distanţă, mâna le apropie. O treime din creierul nostru 
este consacrată mâinii, care e un organ director prin excelenţă, operator de semne şi 
o unealtă polivalentă. Anticii considerau mâna organum organorum "instrumentul 
instrumentelor" şi îi acordau un loc priveligiat în tratatele lor de oratorie (Aristotel, 
Cicero, Quintilian, ş.a.). 

Mâna şi părţile ei componente, redate prin sinonimele sau prin hiponimele 
sale brâncă, labă, palmă, braţ, umăr; cot, deget, etc., sunt atât de indispensabile 
munci i  şi altor acte umane încât sensul acestor cuvinte, mai ales ce al mâinii, este 
implicat şi, într-un anume fel ,  "absorbit" în semnificaţia lexicală a multor verbe, care 
nu pot fi definite sau înţelese decât prin raportare la organul execuţiei lor. Apucăm, 
înfăşcăm, prindem, cuprindem, mângâiem, îmbrăţişăm, alintăm, dezmierdăm, 
mototolim, frângem, frământăm, iscălim, de obicei, cu mâna. 

De-a lungul istoriei sale, omul a avut mereu un gen de fixaţie asupra mâinii 
sale, încât nu i-a scăpat nici una din mişcările şi poziţiile ei tipice pentru efectuarea 
anumitor acţiuni importante şi repetabile. De aici au rezultat o sumedenie de locuţiuni 
şi expresii frazeologice, desemnând, în chip simbolic, actele de vorbire sau alte 
importante acţiuni sau trăiri umane (a strânge mâna cuiva, a pune mâna pe cineva 
sau pe ceva, cu mâna pe inimă, mână în mână, a se spăla pe mâini, a sta cu mâna 
întinsă, a-şi freca mâinile, a da din mâini şi din picioare, a sta cu mâna (mâinile) 
în sân, a băga mâna în foc, a scoate castanele din foc cu mâna altuia, a face cu 
mâna, din mână în mână, de la mână până la gură, a da cuiva peste mâini, etc. 

E greu de cuprins, într-o singură lucrare, întreaga diversitate a l imbajelor 
mâinilor şi împrejurările istorice în care ele au apărut şi au evoluat. După cum se ştie, 
există o teorie, îmbrăţişată de mulţi filosofi şi lingvişti din trecut şi din zilele noastre, 
care consideră că l imbajul gestual a precedat vorbirii . Nu vom zăbovi asupra acestei 
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probleme extrem de interesante şi atât de controversate, şi vom constata doar că, şi 
după apariţia limbajului articulat, oamenii nu s-au putut dispensa de limba gesturilor. 

Necesitatea unui asemenea mod de comunicare apare mai ales atunci când 
oamenii nu se pot înţelege într-o limbă străină. Când, după cucerirea Americei Centrale 
de către conchistadori i spanioli ,  triburile indigene au fost nevoite să se retragă spre 
câmpiile întinse ale Nordului acestui continent, trăind din vânatul bizoni lor, ei s-au trezit 
aici în vecinătatea altor familii şi neamuri de indieni, care vorbeau câteva sute de limbi 
şi dialecte diferite. Nevoile comunicării i-au silit să inventeze o limbă specială, alcătuită 
din gesturi semnificative. Ea se mai utiliza încă şi pe la finele secolului al XIX-lea de 
către cele 3o de triburi indiene care mai vorbeau în mai mult de 2o de limbi diferite 
.Unităţile acestui cod al indieni lor americani, uneori, sunt destul de transparente: degetul 
arătător ridicat la nivelul bărbiei desemna bărbatul, mâna cu degetele desfăcute şi 
îndreptate în jos semnifica femeia şi imita părul ei lung, două palme, puse una peste 
alta sau una în alta, erau semnul păcii, iar două palme paralele, imitând gestul încălzirii 
mâinilor la o vatră, simbolizau focul 4 •  

Au existat când va, iar unele mai există încă şi astăzi, meserii şi îndeletniciri 
umane, care cer linişte şi tăcere. În asemenea cazuri, practicanţii lor sunt nevoiţi să 
comunice între ei prin gesturi şi prin alte tipuri de semne silenţioase. Se spune că 
boşimanii din Africa sau reprezentanţii indigenilor din Australia posedau când va un 
foarte interesant şi diversificat limbaj gestual, care îi intriga pe primii călători europeni. 
Aceste limbaje mute erau folosite în timpul vânătorii ,  pentru a nu speria prada, sau în 
timpul ritualurilor de iniţiere, în care neofitul era considerat, un anumit timp, drept un 
"mort" (murea un adolescent sau un copil şi se năştea un bărbat). Semnele acestor 
limbaje sunt adesea destul de complicate. De pildă, un indian din tribul sioux, ca să 
comunice că vede un sconcs (dihor american), trebuia să folosească o întreagă 
succesiune de semne gestuale care conţineau următoarele opt elemente: Animal 
mic+Gras + Coadă lungă + Cu dungi + Miroase + Urât + Mănâncă + Ouă 

Există şi o muţenie rituală. La o serie de triburi şi popoare africane, văduvele 
nu au voie să vorbească, un anumit timp, după ce soţul lor a murit, deoarece se consideră 
că, auzind vocea oamenilor apropiaţi sau cunoscuţi, sufletul defunctului va veni printre 
cei vii. Asemenea vizite ale locuitorilor lumii de dincolo nu au fost prea mult dorite de 
către cei rămaşi în viaţă, nici în societăţile primitive, nici în cele tradiţionale. 

Interdicţia vorbitului, cu glas tare sau fie şi în şoaptă, a funcţionat şi în unele 
ordine monahale. Călugării cistercieni şi cei trapişti, congregaţii ale ordinului benedictin, 
urmând îndemnul sfântului Benedict de Nursia (480-558), de a-şi petrece viaţa în 
truda zilnică şi în rugăciune, mai ales cea şoptită în gând, îşi duceau viaţa într-o muţenie 

4 John Foley, The Guinness Encyclopedia of Signs and Symbols, trad. în rusă: 
.Q>KOH <l>Olllll, 3HU,UI<nOneOUR 3HBKOB U CUMBOflOB, MOCKBa, 1 996, d. 102. 

236 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Patrimonimn Banaticum, III, 2004 

desăvârşită. Atunci când se impunea, cu necesitate, folosirea vorbirii, ei recurgeau la 
un anumit inventar de gesturi, prin care desemnau lucrurile cele mai importante, legate 
de slujbele şi de obiectele religioase, de praznicele bisericeşti şi de rugăciuni. În secolul 
X, în aceste mănăstiri, a fost întocmită o listă de 269 semne mai importante, care, 
ulterior, a ajuns la un vocabular de circa 1400 de gesturi semnificative. Ele servesc la 
redarea noţiunilor şi cuvintelor fundamentale. Extrem de complicată pare a fi 
exprimarea unor nume proprii. Pentru acestea se foloseşte o întreagă combinaţie de 
semne. De pildă, numele lui Noe se putea reda doar prin următoarea lungă succesiune 
de semne, care mimau nişte cuvinte, referitoare la persoana patriarhului noii omeniri 
ce va urma potopului universal: Bătrân+Sfânt+A construi+Corabie+Mare+ Timp+ 
Îndelungat + Apă+ Cădea+Cer. Acest limbaj silenţios, complicat şi totuşi rudimentar, 
este folosit şi astăzi în mănăstirea cisterciană Sfântul Iosif din Statele Unite ale Americii. 

Mult mai complicat este totuşi l imbajul gestual al surdo-muţilor, care există, 
în diferite variante, aproape în toate ţările lumii. Cele mai răspândi te variante ale acestui 
limbaj mut se bazează pe degetele ambelor mâini, care, în diferite combinaţii, pot reda 
nu numai noţiuni, ci şi structurile fonice (alfabetice) ale cuvintelor. Se poate observa, 
aşadar, că toate aceste limbaje mute, ca şi restul codurilor vizuale, sunt, de cele mai 
multe ori, nişte derivate ale limbilor naturale, deoarece ele pleacă de la structura unor 
cuvinte sau propoziţii. Pentru semioticieni, care se ocupă de descrierea, de clasificarea 
şi de funcţionarea diferitelor sisteme de semne existente în societăţile umane, nu poate 
fi lipsită de interes nici problema influenţei pe care au avut-o de-a lungul istoriei aceste 
sisteme de comunicare asupra l imbilor naturale. 

Această înrâurire se face resimţită aproape la toate nivelurile şi în toate 
compartimentele limbii, fiind însă deosebit de pregnantă în cadrul idiomaticii , care 
cuprinde unităţile frazeologice (locuţiuni, proverbe, zicători, clişee analitice, etc .), 
înzestrate cu un grad înalt de expresivitate, care, prin alcătuirea lor internă, nu sunt 
altceva decât transpuneri verbale sau descripţiuni în vocabule ale unor gesturi 
semnificative pentru cultura poporului respectiv: a da din cap "a aproba, a încuviinţa", 
a arăta pe cineva cu degetul "a demasca", a călca cu dreptul "a avea noroc", a se 
bate cu pumnii în piept "a se fuduli", a-şi smulge părul din cap "a fi foarte supărat", 
a privi printre degete "a fi îngăduitor", a sta cu mâinile încrucişate "a  nu face 
nimic", a arunca cu pietre în cineva " a  acuza, a defăima pe cineva", etc. 

Inventarierea acestor structuri frazeologice ne poate duce la alcătuirea unui 
dicţionar de gesturi relevante pentru o cultură, fără a mai apela la alte complicate 
mij loace de investigare. Unele din unităţile acestui limbaj gestual funcţionează şi în 
prezent, de aceea, decodarea sensului metaforic al expresiilor frazeologice de tip 
somatico-cinetic nu prezintă prea mare greutate pentru vorbitorii limbi i respective. 
Altele însă cer o explicaţie cultural-istorică, deoarece aparţin unui arsenal de gesturi 
magico-rituale, ieşite din uzul omului contemporan. Expresia a-şi pune cenuşă în 
cap, cu sensul "a se pocăi , a-şi recunoaşte vina sau greşeala", continuă să vieţuiască 
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şi în vorbirea contemporană, deşi acest gest ritual de pocăinţă, practicat cândva de 
către vechii evrei, nu mai este actual. Cu asemenea gesturi, frazeologizate în limba 
română, care nu se mai află în uzul curent, ne întâlnim adesea în operele scriitorilor 
clasici. Întâlnim, de pildă, la Ion Creangă : "De-abia acum se prinsese şi el cu mânele 
de vatră; şi câte au tras, până s-a văzut la casa lui, numai unul Dumnezeu ştie" (Poveşti, 
140). Locuţiunea a se prinde cu mâinile de vatră, din textul marelui povestitor 
moldovean, nu trebuie înţeleasă în sens propriu. Ea înseamnă "a înjgheba o gospodărie, 
un cămin", deşi, cândva în trecutul îndepărtat, era vorba de un gest ritual. Membrii 
unei familii, locuind în aceeaşi casă, în anumite momente ale vieţii, îşi depuneau mâinile 
pe vatră, ca semn de apartenenţă la acelaşi neam şi de respect pentru strămoşul 
familiei, despre care se credea că îşi are sediul în cenuşa vetrei. 

Deosebit de bogat este grupul expresii lor care conţin în componenţa lor 
cuvântul mână sau denumirea unuia din componentele membrelor superioare (braţ, 
palmă, deget. umăr, cot): a ajunge (a aduce, a arunca) pe cineva în braţele 
cuiva, braţ la braţ, umăr la umăr, a bate palma, a lua pe cineva la palme, a pune 
degetul pe rană, a număra pe degete, a-şi pune umărul, a-şi da coate, etc. 

O seamă de expresii frazeologice ale limbii române atestă faptul că mâna, 
ca organ al muncii şi al iscusiriţei, prin care s-a separat de restul vieţuitoarelor, devine 
un sinonim sinecdotic al omului în genere şi al celui producător de bunuri materiale, al 
meşterului din toate timpurile, al persoanei care vine în ajutorul cuiva: braţe de muncă, 
mână de lucru, mâini de aur, o mână de ajutor, mână uşoară, mână grea, mână 
dreaptă, etc. De exemplu: "Mă mir. . .  cum domnia ta, care eşti mâna cea dreaptă a 
rnăriei sale, să te plângi de nenorociri"( Filimon, O. 1, 174 ). 

Acest tip de sinonimie dintre mână şi om (mai ales bărbat) e atestat şi de 
cercetările etimologice asupra limbilor indo-europene. Rădăcina i.e. *mer- "mână " e 
înrudită cu sanscritul maryka "omuleţ'' şi cu grecescul elnac "tânăr, j une"; lat. manus 
"mână " e înrudit cu englezescul man sau cu germanul Mann, care însemnă "om"; 
lituanianul ranka "mână" are, în engleza veche, drept rudă etimologică pe rinc care, 
de asemenea, înseamnă "om"5. 

Simbolistica diferitelor popoare vine, la rândul ei, să confirme faptul că mâna 
este un străvechi simbol al lui homo faber, fiind în vestită, în toate marile culturi vechi, 
cu un adevărat prestigiu sacra!. Omul cu mâinile desfăcute este un transsimbol al 
crucii, exprimând totalitatea celor patru puncte cardinale, e o figură parţial izomorfă 
Arborelui cosmic. Printre desenele din peşterile, locuite de oamenii culturilor paleolitice 
sau neolitice, adesea figurează semnul mânii cu degetele desfăcute. Specialiştii în 
simbolismul formelor arhaice de cultură sunt de părere ca amprenta acestei mâini (de 

5 A. A. MaKOBCKI11i1, Cpa6HUmenbHbll] Cfl068pb MUcjJOflOZUI./eCKOU CUMBOflUKU 8 
uHaoeeponeucKux R3bJKax, MocKea , 1996, d. 280. 
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regulă, feminine, vopsite în ocru) este semnul Marei Zeiţe (Magna Mater), patroană a 
vieţii, stăpână asupra plantelor şi animalelof> . Nu este exclus ca această figură arhaică 
să reprezinte arborele cosmic sau soarele, cu razele sale dătătoare de lumină, de 
căldură şi viaţă, percepute ca o caldă mângâiere7 • Cele trei simboluri însă par a fi 
izofuncţionale, deoarece zeiţa paleoliticului era şi o divinitate a cerului, iar soarele 
considerat drept fiul sau soţul ei. Natura solară a mâinii este puternic marcată în arta 
Egiptului antic şi cea din Orientul Apropiat. Discul solar, care era un simbol al zeului 
Ra, este adesea reprezentat înconjurat de raze-mâini. Faraonul Amenhotep al IV-lea, 
care introduce în Egipt noua religie monoteistă a discului solar (Aton) şi îşi ia numele 
de Ekhnaton "Slava lui Aton", este înfăţişat pe un basorelief împreună cu soţia sa 
Nefertiti, vorbind mulţimii de pe balcon, în timp ce soarele coboară ca o ploaie de raze
mâini asupra perechii regale. Peste tot în lume, gestul ridicării mâinilor în sus, către 
cer, e un semn al rugăciunii şi o manifestare de venerare a unei divinităţi supreme. Din 
acest gest sacru, de o mare arhaitate, au derivat aproape toate formele de salut, de 
adoraţie şi de rugă. Mâna este putere, forţă de creaţie şi destin. 

Cuvântul iad, în limba ebraică, înseamnă "mână", dar şi "putere". El este 
înrudit cu litera yod, celebră în Tetragrama cabalistică, şi cu verbul yada " cunosc ", 
deoarece nu e vorba numai de o cunoaştere pur intelectuală şi abstractă, ci de una 
experimentală, vie, care trece prin corpul nostru, care este o cunoaştere a femeii de 
către bărbat, o cunoaştere de către om a oricărui element al creaţiei şi o înstăpânire 
asupra lumii din jur" . 

Această semnificaţie a fost preluată în creştinism, unde mâna Domnului, 
coborând din cer, uneori, ieşind dintr-un nor şi înconjurată de raze, e simbolul puterii lui 
Dumnezeu. După plecarea din Egipt, copiii lui Israel cântau: ,,Mâna ta dreaptă, Doamne, 
şi-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, i-a zdrobit pe vrăjmaşi" ( Exod, 
15, 6). Punerea mâini i  pe capul cuiva, aşa cum atestă şi expresia românească a-i pune 
cuiva mâna în cap "a avea noroc, a-i merge cuiva totul din plin", era un gest hieratic 
practicat de sfinţi şi de ierarhi ai bisericii, în semn de benedicţiune şi de învestire, 
preluată apoi de către regi şi prinţi şi perpetuată în gestul rnângâierii copilului, în semn 
de laudă, de către părinţi, rude mai mari sau de către dascăli. 

Ca simbol al puterii şi autorităţii, mâna ( braţul, pumnul ) apare în multe 
locuţiuni şi expresii ale l imbii române: mână forte, mână de fier, a ţine pe cineva sau 
ceva în mână " a  avea pe cineva sau ceva în puterea sa, a dispune de cineva sau de 
ceva după bunul plac", a cădea în mâinile duşmanului, a da pe mâna justiţiei, a 

6 Apli13fib ronaH, M111cp 1!1 Cli1MBOn, MOCKBa, 1993, d. l52 . 
7 Romulus Vulcănescu,  Figu rarea mâinii în ornamentica populară 

românească, în Revista de etnografie şi folclor, nr. 3, 1964, p. 21 3-259. 
8 Annik de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Timişoara, EdituraAmarcord 

' 1996, p.302. 
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Încăpea pe mâna cuiva. Metafora braţul Înarmat al ţării e aproape un clişeu. 
folosit referitor la forţele armate ale Patriei. Puterea unui senior era adesea reprezentată 
în heraldică printr-o mână, înarmată cu o sabie. Idolii păgâni erau, de obicei, zugrăviţi 
fie cu mai multe mâini, fie cu mâini foarte lungi şi cu palmele supradimensionate, ca 
semne ale puterii lor asupra naturii şi asupra oamenilor. Acest procedeu iconografie 
de simbolizare a forţei a fost preluat şi în creştinism. Pe mormintele bogomilice de pe 
teritoriul Bosniei găsim gravate chipuri umane cu mâna dreaptă supradimensionată, 
ridicată în sus şi cu degetele desfăcu te, ca semn al stăpân iri i asupra celor cinci elemente 
ale naturii şi al îngemănării lor. În arta paleocreştină, era cunoscută şi imaginea mâinii 
Mântuitorului simbolizând puterea lui Isus, care, cu mâna lui, a dat la o parte piatra 
grea de la mormântul său, cu care a vindecat, în mod miraculos, pe mulţi ologi sau orbi, 
cu care a deschis mormântul şi 1-a înviat pe Lazăr. O asemenea imagine există în 
catacomba lui Calixt din secolul al treilea, unde mâna dreaptă a lui Hristos atinge 
asemenea proporţii, încât, aşa cum remarcă Marcel Sendrail, "porţile mormântului nu 
au altceva de făcut decât să se prăbuşească, eliberându-1 din moarte pe Lazăr" 9 . 

Orice putere este ambivalentă, conţinând în sine ideea apărării ,  dar şi pe cea 
a agresiunii sau a opresiunii. În primul caz, mâna poate fi un simbol al protecţiei, iar, în 
plan magic, devine un străvechi obiect apotropaic. În anticul Babilon, o asemenea 
funcţie de apărare magică o avea imaginea mâni i  zeiţei Ishtar, la egipteni - a zeiţei 
Isis. În lumea islamică, de asemenea, e cunoscut un talisman, denumit mâna Fatimei 
(fiicei lui Mahomed), cu faţa palmei orientată către privitor, care străjuieşte incintele 
sacre sau este purtată, ca medalion, la gâtui credincioşilor. Imaginea acestei mâini din 
iconografia islamică ne aminteşte de poziţia mâinilor din icoana Maici i  Domnului, 
denumită Oranta, în care Sfânta Fecioară, cu pruncul în poale, ţine palmele ridicate, 
în semn de primire binevoitoare şi protectoare a celor ce vin să mărturisească credinţa 
creştină. Nu este exclus ca imaginile mâinii din peşteri le paleolitice sau incrustaţiile ei 
în piatră, prezente de pe stânci le din multe continente, să fi avut cândva şi un rol de 
apărare magică. Un argument în acest sens îl poate constitui faptul că unele din ele 
conţin semne ale mutilării mânii sau a degetelor, amintind de ritualuri le de sacrificiu în 
onoarea unei divinităţi protectoare. Până astăzi, l imba păstrează amintirea unor 
asemenea ritualuri, când întărim veridicitatea spuselor noastre prin formule cândva 
sacre: a da mâna la tăiat sau a băga mâna în foc pentru cineva. 

La popoarele caucaziene, după ce se termină construirea casei noi, meşterul 
sau stăpânul îşi lasă amprenta mâinii sale pe peretele ei, ca semn al persoanei sale, dar 
ş i  ca talisman ocrotitor. La evrei, există obiceiul ca, înaintea căsătoriei, mireasa să 
dăruiască mirelui o mică bijuterie având forma unei mâini de aur, iar, lângă casa unde 
se celebrează o căsătorie, se desenează pe zid nişte mâini 10 • 

9 Marcel Sendrail , Op. cit., p. 87. 
1 0 P. Vulliaud, La Kabbal juive, voi . II, Paris. 1923, p.48. 
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În lumea automobiliştilor este extrem de răspândit astăzi obiceiul de a agăţa 
diferite talismane la parbrizele maşinilor cu care circulă cu mare viteză pe şoselele şi 
autostrăzile ţării şi Europei. Printre acestea adesea poate fi văzut şi scheletul unei 
mâini de plastic, retezate la încheietură. La întrebarea ce vrea să reprezinte acest 
straniu obiect şi care este destinaţia lui, şoferii, de obicei, răspund că e vorba de un gen 
de atenţionare pentru conducătorul automobilului, ca să nu apese prea tare pe pedală. 
Deci, îl interpretează drept un gen de memento mori, ca antidot simbolic împotriva 
beţiei vitezei, care, una-două, te poate trimite în lumea umbrelor şi scheletelor. 

Pentru un antropolog şi istoric al culturilor, lucrurile nu stau chiar aşa. Avem, 
în acest caz, perpetuarea, peste veacuri, a unui mitologem străvechi şi cvasiuniversal 
al mânii moarte sau al mânii mortului, care ţine de cultul strămoşului. Se consideră 
că strămoşii plecaţi în lumea de dincolo, devin nişte !ari, care veghează asupra celor 
vii. Cultul oaselor strămoşilor s-au bucurat de o atenţie şi de o veneraţie deosebită la 
toate popoarele vechi. Din acest nucleu arhaic de credinţe s-a născut şi adoraţia 
moaştelor sfinte din creştinism. Dintre toate componentele scheletului unui asemenea 
protector mitic de cea mai mare popularitate s-au bucurat mâna şi ţeasta. Ele conţineau 
mana defunctului : una - abilităţile sale fizice şi vindecătoare, alta - însuşirile mentale. 

În Anglia, de pildă, în vremuri nu prea îndepărtate, la mare preţ, era mâna 
spânzurat ului, care aducea venituri considerabile călăilor. În pieţele execuţiilor publice, 
lângă eşafodul spânzuratului, se făceau cozi lungi de oameni dornici să atingă mâna 
celui spânzurat, fiind convinşi de puterea ei tămăduitoare de boli şi salvatoare de alte 
rele. Ea putea fi furată şi apoi preparată în chip magic, obţinându-se untură de mort, 
căreia i se atribuiau însuşiri miraculoase. O lumânare conţinând în componenţa ei 
acest elixir, făcea ca cei prezenţi în cameră, unde era aprinsă, să se cufunde într-un 
somn profund, iar hoţii ce o purtau în mână să devină invizibil i .  Hoţii şi tâlharii ruşi se 
mulţumeau cu mai puţin: le era suficient un deget de mort, pentru a putea jefui casele 
şi tâlhări oamenii, fără să fie văzuţi de cineva1 1 • 

Amintirea magiei mâini i  mortului e păstrată şi în folclorul românesc. 
Repertoriul jocurilor tradiţionale de copii conţine un scenariu ludic, denumit mâna 
moartă12 • Unul dintre copii apucă mâna altuia, care o ţine moale de tot, şi începe să o 
legene într-o parte şi în alta, apoi îl loveşte pe neaşteptate cu ea peste cap. Cum 
jocurile tradiţionale continuă nişte ritualuri şi scenarii magice13 , practicate când va şi 
de cei mari, putem presupune că şi, în cazul nostru, avem un joc de stimulare a 
creşterii copilului, prin intermediul rnagiei simpatetice şi contagioase, care apelează Ia 

1 1 3HL(UKnoneauR cyeeepuu, d. 390, 4 1 8. 
1 2 Tudor Parnfile, Jocuri de copii adunate din satul Ţepu, în Analele Academiei 

Române. Memoriile Secţiei Literare, 1, Bucureşti, 1906, p. 50. 
13 Ivan Evseev, Jocurile tradiţionale de copii.  Rădăcini mitico- rituale, 

Timişoara, Editura Amarcord, 1994, p. 1 96 ş.u. 
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mana strămoşului mitic. Nu putem exclude nici ipoteza că, în acest scenariu ludic, 

mâna funcţionează şi ca simbol al membrului viri l .  Legătura mâinii cu sexualitatea, cu 

erotismul şi cu fecunditatea umană e atestat din cele mai vechi timpuri şi se păstrează 

până în zilele noastre, ea fiind prezentă în unele gesturi şi expresii cu trimiteri evidente 

la sfera acuplării şi Ia organele genitale. Rădăcina indo-europeană *bhag- "mână" a 

dat în sanscrită bhaga - "vulvă", indo-europeanul *moud- " organe genitale" îl re găsim 

în mund "mână" din engleza veche şi în mudy "organe genitale masculine" din rusa 

veche sau din cea dialectală. Fără a face inventarul "argoului sexual" de tip gestual, 

prezent în subculturile gestuale româneşti, amintim doar pe acela al apucării cu mâna 

stângă de cotul mânii drepte cu pumnul strâns şi mişcării ei bruşte, uneori repetate, în 

semn că "asta primeşti !  sau ridicarea degetului mare al mâinii drepte, care, la unele 
popoare, e semnul virilităţii masculine, iar la altele, înseamnă "bravo! eşti Ia înălţime !" 

Deşi cele două mâini ale omului se numără printre organele sale simetrice, 

abilităţile lor sunt oarecum diferite, cum sunt distincte şi valorificările lor simbolice. 

Relativa independenţă a celor două mâini e sugestiv exprimată în zicala românească 

Nu ştie stânga ce face dreapta. În majoritatea culturilor, partea dreaptă este asociată 

unui principiu sacra! şi benefic, în timp ce partea stângă aparţine spaţiului malefic şi 

demonie. Mâna dreaptă serveşte la oficierea unor acte sacre, precum rugăciunea, 

binecuvântarea, sau la exprimarea unor gesturi de bunăvoinţă şi de politeţe. În 
creştinism, Isus stă întotdeauna de-a dreapta Tatălui său ceresc. În credinţele românilor, 

îngerul cel bun, păzitor al omului, stă pe umărul drept, în timp ce diavolul (satana, 

îngerul cel rău) ispititor se află în stânga omului, de unde şi obiceiul de a arunca o 

piatră peste umărul stâng sau a scuipa, pentru a se feri de rău, în sânul stâng al 

cămăşii. 
Cu mâna stângă se efectuează actele de magie neagră. Crucea, făcută cu 

mâna stângă, e un sacrilegiu şi un gest satanic. Eticheta populară şi politeţea urbană 

interzic salutul cu mâna stângă, nici strângerea de mână sau ciocnirea paharului nu 
se fac cu mâna stângă, iar "cel ce bea băutură cu mâna stângă, se zice în popor, se 

îmbată repede"14 .De aceea, când spunem mă rog cu ambele mâini, care astăzi pare 

multora un gen de potenţare a rugii, în realitate, însemna cândva faptul că invocăm 

atât sprijinul Domnului, cât şi intervenţia Necuratului. În vechime, a dobori sau a învinge 
un duşman cu o singură mână era un semn al voiniciei şi al superiorităţii asupra 

adversarului, ca şi lupta cu ochii legaţi. Adesea, întrecerile agonale se desfăşurau cu 

mâna stângă. Asta însemna că respectivul luptător îşi închipuia că se transpune într-o 

stare demonică, deoarece stângaci lor, ca şi chiorilor, ciungilor sau şchiopilor, li se atribuia 
o putere infernală. Pe baza acestor străvechi credinţe, în limba latină, senestra (manus 

14 Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, Editura 
Grai şi Suflet, 1 995, p.5 . 
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senestra) 
"
mâna stângă" l-a dat, în limbile romanice, pe sinistru, cu întreaga sa pletoră 

de sensuri şi conotaţii funeste. 

De la mână, ca simbol al puterii ce vine undeva, de sus, până la mână
soartă nu e distanţă prea mare. Vorbim de mâna sorţii, de mâna destinului, iar 

despre viitorul persoanei umane zicem că el se află în voia Domnului, fiind totodată, 

înscris în palma mânii  fiecărui individ. Chiromanţia (chirognomia) - cunoaşterea şi 

prezicerea vi itorului, după semnele din palmă, are o vechime considerabilă şi o 

întemeiere pe o autoritate sacrală: 
"
Legea lui Dumnezeu va fi scrisă pe fruntea şi pe 

mâna ta" - predica Moise. 
În culturile arhaice şi în cele tradiţionale, opoziţia drept -stâng antrenează un 

şir întreg de diade antagonice sau complementare, precum sacru-profan, benefic
malefic, masculin-feminin, sus-jos, aproape-departe, cer - pământ, orizontal
vertical, norocos-nenorocos, bogat-sărac, etc. Bărbatul se asociază cu dreapta, 

femeia e plasată sub oblăduirea mâni i  stângi .  Acest lucru e vizibil în ritualul cununiei, 

când mirele, cu faţa orientată spre altar, stă la dreapta , iar mireasa ocupă locul din 

stânga. Aceeaşi aşezare se respectă de către reprezentanţii celor două sexe atunci 

când se află la slujbele religioase din unele biserici şi temple. Dihotomia stâng-drept e 

reflectată în expresi ile a călca cu stângul 
"
a începe prost o acţiune, a nu izbuti", a 

călca cu dreptul "a începe ceva cu bine, a izbuti". Referitor la mâni, cea stângă este 

considerată, în general, ca fiind lipsită de şansă, iar mâna dreaptă e aducătoare de 

noroc. Dar mai importantă, sub aspect axiologic pare a fi opoziţia mână uşoară
mână grea. În spaţiul cultural românesc, această clasificare binară se referă mai ales 

la meseria de doctor (chirurg, dentist, etc.) .  Despre persoanele care lucrează cu multă 

abilitate şi fineţe, despre medicii ,  care nu provoacă mari dureri pacientului, se spune 

că au o mână uşoară; a fi greu de mână înseamnă a lucra neîndemânatic, brutal. A .fi 
bun de mână sau a avea mână bună se referă mai ales la jocul de cărţi şi se are în 

vedere cel care distribuie cărţi norocoase partenerilor săi de la masa de joc. 

În alte ţări, mână uşoară o au oamenii norocoşi, în general. De pildă, printre 

studenţii ruşi e răspândită superstiţia că unii d intre ei au o " mână uşoară ", atunci 

când trag biletele la examen. Aceştia din urmă sunt la mare preţ, printre camarazii  lor, 

care îi caută, rugându-i să le aplice pe spate o lovitură cu mâna lor norocoasă, atunci 

când le vine rândul să intre în sala de examinare15 • 

Un amestec de supersti ţii ,  de credinţe ancestrale, dar şi de observaţii 

pragmatice sau de bun simţ igienic conţine dihotomia mâini curate-mâini murdare. 
Despre oameni i  cinstiţi se spune că ei au mâinile curate. Metafora mâini murdare 
conotează necinstea, furtişagul şi crima ( cf.. a-şi păta/a-şi mânji mâinile cu sângele 
cuiva). 

1 5  3Hu,wmoneduR cyeeepuu, MocKsa, 1998, d.390. 
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Desigur, atunci când vorbim despre metafora mâinilor curate avem în 
acest caz sedimentată o tradiţie a spălatului ritual, ca modalitate magică de înlăturare 
a oricărei impurităţi a trupului şi a sufletului. Referitor la epizodul cu Pilat din Pont, 
care se spală pe mâini, pentru a fi scutit de responsabi litatea morală a condamnării 
nedrepte lui Isus Hristos, în majoritatea limbilor europene, există expresia a se spăla 
pe mâini, care înseamnă mai ales a nu-şi asuma nici un fel de răspundere. 

O semiotică a gesturi lor nu poate fi construită, fără a lua în consideraţie 
opoziţia relevantă în culturile mita-poetice, legată de valorificarea axiologică diferită a 
verticalităţii şi orizontalităţii ( opoziţiile sus-jos, în picioare-culcat). Învăţatul creştin 
din Evul Mediu, Hrabanus Maurus (856 ), abate de Fulda, în eciclopedia sa De universo, 
dă semnificaţia simbolică, din punctul de vedere al dogmei creştine, a şapte posturi 
corporale şi a unor gesturi specifice. A sta în picioare (stare) are întotdeauna o 
semnificaţie pozitivă şi exprimă fermitate, credinţă; a merge (ambulare) - semnifică 
efortul racut pentru a se îndrepta spre Dumnezeu ; a şedea (sedere) - arată încredere 
smerită în Dumnezeu. Întotdeauna au semnificaţii negative: a sta culcat (iacere), care 
înseamnă cedarea în faţa păcatelor şi tentaţii lor, coborârea (descensus), care înseamnă 
abandonarea de Dumnezeu. O dublă valorificare o au a alerga (currere), care înseamnă 
graba de a face binele, dar şi, câteodată, răul ; cam în acelaşi mod, stau lucrurile şi cu 
urcarea (ascensus), care poate arăta că tindem spre Dumnezeu sau, dimpotrivă, suntem 
plini de orgoliu16• 

Gestul sărutării mâini, care, la noi, a dat şi o formulă de salut (Sărut mâna), 
adresată femeilor, iar în mediul rural, şi peroanelor mai în vârstă, în trecut, era un semn 
nu atât de respect, cât de supunere faţă de stăpânii laici sau bisericeşti. Se săruta 
mâna dreaptă, de unde a mai rămas doar arhaizantul Sărut dreapta, uzitat mai ales în 
raporturile cu preoţii .  Despre inegalitatea socială implicată cândva în acest gest ne 
vorbeşte zicală românească: Sărută mâna pe care n-o poţi muşca17• 

Există şi o circulaţie a gesturilor dintr-o sferă în alta, însoţită de schimbarea 
statutului lor "stilistic" şi de anumite mutaţii în semnificaţia lor. Putem vorbi de gesturi 
arhaice (a săruta poala caftanului), de gesturi liturgice sau hieratice (a blagoslovi 
cu dreapta, a unge cu mir), gesturi de politeţe urbană (a-şi scoate pălăria în faţa 
cuiva), gesturi familiare sau demotice (a se bate pe burtă) sau de gesturi vulgare, 
indecente (a da cu tijla, a scuipa în obraz, a-şi ridica poalele, a-ş da poalele 
peste cap, etc.). 

Verbele a lua, a apuca, a ţine, a deţine, a avea, ca şi antonimele lor a da, 

16 Cf. Jean-Ciaude Schmitt, Raţiunea gesturilor în Occidentul medieval, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1998, p. 155 .  

17 Proverbe româneşti, Ediţie îngrij ită de George Muntean, Bucureşti, Editura 
pentru literatură, 1967, p.344. 
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a dămi, a înmâna pot fi considerate o emanaţie a mâinii, care e un simbol al posesiunii, 
al bogăţiei, al zgârceniei sau, dimpotrivă, al dărniciei, mergând până la risipă. A pune 
mâna pe ceva sau pe cineva conotează intrarea în posesie. A fila avea mâna strânsă 
înseamnă " a  fi econom, a fi zgârcit, meschin"; în schimb, a fi mână largă se aplică 
unei persoane darnice, generoase. A fi cu dare de mână sau a-i da cuiva mâna se 
referă la cei care dispun de mij loacele necesare de a întreprinde ceva. Despre cei 
risipitori se zice că au mâna spartă sau că iau cu o mână şi dau cu alta. Mâinile pot 
fi pline şi goale. Cu mâna goală înseamnă fără daruri, fără bani. Cu mâna plină 
presupune aducerea de daruri şi de alte bunuri. Simbolul săracilor şi al cerşetorilor 
este mâna întinsă. În acest caz, căuşul palmei e un receptacol, un mic altar pe care 
se depune ofranda celor milostivi şi darnici .  

Cunoscutul aforism al marelui filosof grec Anaxagoras: Oamenii sunt 
înţelepţi pentru că au o mână - se referă, în primul rând, la dimensiunea spirituală a 
acestui organ, care a fost un gen de compas pentru orientarea omului în spaţiu, dar şi 
adevăratul suport didactic şi etalon natural, pentru elaborarea unor sisteme abstracte 
de măsurare şi de socotire. Mâna e aceea care scoate o formă dintr-o idee, dar tot ea 
participă la spiritualizarea formelor existente şi la stabilirea unor raporturi dintre fiinţe 
şi lucruri, inaccesibile văzului sau altor organe de simţ. 

Am văzut că se constată o anumită înrudire dintre cuvintele care denumesc 
inteligenţa sau raţiunea şi mâna. Latinescul manus "mână" e rudă etimologică cu 
mens "raţiune, spirit", rădăcina indo-europeană *dhuk- "mână" o regăsim în irlandezul 
tuigim care înseamnă "a înţelege". 

Când spunem a număra pe degete, ceea ce însemnă "a fi în număr foarte 
redus", nu putem să nu ne dăm seama că o astfel de expresie poate veni dintr-un 
trecut îndepărtat, când oamenii au început să socotească după degetele de la mâna lor, 
ajungând la şiruri de mulţimi semnificative. Mâna cu cele cinci degete ale sale a devenit 
pentacolul pitagoreic - steaua cu cinci colţuri, unul din simbolurile totalităţii cosmice, 
iar pentada - cifra cinci să devină semnul numeric al rnicrocosmosului uman. 
Pentacolul (pentagrama, pentalfa) corespunde mâinii cu degetele desfăcute, ea 
imită, totodată, configuraţia corpului uman cu mâinile întinse lateral şi cu picioarele 
desfăcute. Sistemul nostru zecimal de numărătoare e, desigur, o contribuţie genială, 
sugerată, am spune chiar impusă, de structura mânii ,  reprezentând suma degetelor de 
la cele două mâini. Niciodată nu i-ar fi venit în minte unei populaţii de ciungi să creeze 
sistemul zecimal - spunea un filosof. 

Expresiile una la mână, de prima mână, de mâna a doua (a treia) ne 
sugerează faptul că tot mâna a constituit şi un etalon al ierarhiilor sau un îndreptar 
calitativ. Vechile unităţi de măsură, utilizate de multe popoare, poartă în ele metonimii 
somatice. Până în secolul al XIX-lea, strămoşii noştri măsurau cu palma (egală cu 
aproximativ 25-28 cm, reprezentând distanţa dintre extremitatea degetului mare şi a 
celui mic bine întinse), cu cotul al cărui lungime era de 0,664 metri (în Muntenia) sau 
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de 0,637 metri (în Moldova), cu braţul (un braţ de lemne, un braţ de fân), cu degetul 
(lungime egală cu lăţimea unui deget). 

Proiecţia antropomorfică şi amprenta somatismului uman, constând în faptul 
că formele de relief, obiectele neînsufleţite, instrumentele de tot felul sunt denumite 
prin asemănarea lor cu părţile corpului, se fac din plin resimţite în limba noastră 
actuală. Ne raportăm la mână şi la părţile ei componente atunci când vorbim despre 
braţele fluviului, cotul râului, umărul dealului, braţul macaralei, degetele 
combinei, piciorul muntelui, spatele casei etc. 

Mâna este organul cel mai implicat în stabilirea relaţiilor umane. Gestica ne 
uneşte şi ne separă, ne apropie şi ne îndepărtează, ne face părtaşi la un eveniment sau 
la un grup, ori ne exclude şi ne ţine departe de semenii noştri. Gesturile pot fi publice 
sau foarte intime. Unele din ele alcătuiesc normele de politeţe (strângerea mâinii, 
sărutul mâinii, fluturatul mâinii la despărţire, bătaia cu degetul îndoit în uşă înainte de a 
intra într-o încăpere, etc.), altele fac parte din arsenalul semnelor de iubire şi tandreţe 
(a pune mâna pe umărul cuiva, a lua de după gât pe cineva, a lua în braţe, a strânge la 
piept, a mângâia pe cineva pe cap sau pe altă parte a corpului, a merge braţ la braţ cu 
cineva, a se ţine de mână, a pune mâna peste palma cuiva, etc .). 

Fiecare din aceste gesturi semnificative, întipări te în structura limbii, îşi are 
istoria sa. Ea poate începe cu observarea unor mişcări involuntare care trădează anumite 
emoţii, cum este tremuratul mâinilor, asudatul palmelor, frecarea mâinilor, ducerea 
mâinilor la cap, lovirea cu pumnul în masă, frecatul ochilor cu mâna, ridicarea umerilor 
în semn de nedumerire, lovirea pieptului cu pumnul de necaz, ducerea mâinii la 
inimă în semn se sinceritate a celor spuse, bătaia din palme, în caz de bucurie şi de 
aprobare ş.a. 

Conştientizarea semnificaţiei gestului de către o colectivitate umană duce la 
semiotizarea lui, adică la transformarea acestuia într-un semn cultural, iar descripţia 
sa verbală îl preface într-o unitate lingvistică de tip analitic, uneori, sinonimă cu un 
singur cuvânt: a bate din palme - a aplauda, a-şi frânge mâinile - a deznădăjdui, a 
face ochi mari - a se mira, a trage pe cineva de urechi - a urechea, a pedepsi, a da 
din mâini şi din picioare- a se strădui; a depune eforturi pentru a învinge o dificultate, 
a pune mâna pe ceva - a acţiona, a se ţine cu mâinile de burtă - a râde, cu 
mâinile la piept sau cu căciula în mână - supus, a se lua cu mâinile de păr - a 
dispera ş.a. 

Stereotipia folosirii acestui gen de semne, la rândul ei, contribuie la transferul 
lor în inconştientul omului al cărui domeniu, aproape suveran, de manifestare este 
visul. Din cărţile de dezlegare a viselor nu lipsesc niciodată desluşirile privind poziţia 
mâinilor personajului visat. Ele amintesc foarte mult de semiotica gesturilor cotidiene, 
pe care încercăm s-o schiţăm în această lucrare: dacă visezi mână curată şi frumoasă 
- noroc, acţiune benefică, plăcere, una murdară - proiecte necinstite. Palma strânsă 
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- disimulare, secret. Palma deschisă - declaraţie deschisă. Palmele împreunate -
rugăciune, reculegere etc1 8• 

Naturaleţea unor asemenea gesturi şi transparenţa lor semnificativă sunt, 
desigur, o premisă a universalităţii unui asemenea limbaj .  Lucrurile însă nu stau chiar 
aşa. Devenind semn, adică o unitate a unui sistem convenţional, gestul se supune 
regulilor sistemului, căpătând o coloratură naţională şi suferind anumite modificări ale 
semnificaţiei sale. Câţi turişti români nu au fost ind uşi în eroare în timpul vizitelor în 
ţara vecină, Bulgaria, de mişcările capului personalului hotelului sau ale vânzătorilor 
din magazine, în semn de afirmaţie sau negaţie, erau total opuse lui Da şi NU românesc. 

Câteodată, istoria unui gest e destul de întortocheată. Pe vremuri, în şcolile 
noastre, ţinutul mâinilor la spate de către elevi, în timpul lecţiilor, era o adevărată 

"găselniţă" pedagogică pentru menţinerea disciplinei şi l iniştii în clasă. Nu ştia biata 
mea învăţătoare că acest gest e umilitor şi greu de suportat pentru elevi, iar provenienţa 
lui se ascunde undeva în negura vremurilor. Oamenii simpli de la Roma trebuia să 
ascundă mâinile lor în faţa superiorilor sau stăpâni lor lor, ca să nu le j ignească privirea 
cu vreun gest nepermis, fie el şi involuntar. Mâinile slobode şi la vedere înseamnă 
libertate, dezinvoltură şi demnitate. 

Acest complicat şi diversificat limbaj al mâinilor pare atât de natural, încât, 
până în prezent, nu avem elaborat un tratat mai amplu sau un repertoriu mai cuprinzător 
de semiotică a gesturilor, relevante pentru cultura şi pentru tradiţia comportamentală 
românească. La alte popoare, asemenea încercări s-au făcut din vremuri îndepărtate. 
În tradiţia hindusă, de pildă, unde "dansul mâinilor" ocupă un loc deosebit în coreografia 
naţională, iar practica yoghinilor conţine şi un limbaj al mâinilor, există un celebru 
sistem, denumit mudrâ, care cuprinde un număr de peste 500 dintre gesturile cele mai 
semnificative ale mâini, prezente şi în iconografia acestui străvechi popor, în dansuri le 
lor, în practicele yoga, în poziţiile sculptural-hieratice ale lui Buddha, fiecare din ele 
având propria lui denumire şi o semnificaţie aparte19 •  

Limbajul mâinilor e foarte bogat şi în cultura românească. El ar merita să se 
bucure de o mai mare atenţie din partea specialiştilor semioticieni, antropologi sau 
culturologi. Întocmirea unei mai ample lucrări pe această temă ar veni să sprij ine 
afirmaţia filosofilor culturii după care noosfera umană e de neconceput fără aportul 
mâinilor. "Imaginaţi-vă omul fără mâini - observă Marcel Sendrail. Toată gândirea lui 
n-ar fi capabilă să modifice ceva în jurul său, în natura inertă sau vie. Un pământ 
populat de o omenire fără mâini ar fi rămas o planetă sterilă"20 •  

1 8  Marie Coupal, Cum să-ţi interpretezi visele. Dicţionar de simboluri onirice, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, p. 288-289. 

19 Cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert 
Laffont/Jupiter, 1 982, p. 600. 

20 Marcel Sendrail, Op. cit. p. 62. 
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(KpamKoe cooep>KaHue) 

ABTOp CT8Tb� H8Me4aeT KOHT}'pbl C�CTeMbl on�caH�� C�MBOn�4eCK�X >KeCTOB 

� AaăT on�caH�e OCHOBHbiX 3Ha4eH�Iii AB�>KeH�Iii pyK�. KOTOpble 6bln� nepeHeceHbl B 
C�CTeMy KYJlbTYPbl � Tp8HCcpOpM�pOB8Hbl B �3biKOBble eA�H�I..Ibl cppaaeonor�4eCKOrD 

T�na : MaxHymb pyKoi1 Ha 4mo-mo, pyKu npwmaobleamb, nono>Ka PYKY Ha cepou,e, 

YMbiBamb pyKu u m. o . . OcHOBHolii MaTep�an AnH aHan�aa B3HT �3 �A�OMaT�K� 

PYMbiHCKoro H3b1Ka, HO AenaiOTCH OTCblnK� � K APYr�M H3biKaM � KYnbTypaM. 3Ha4eH�e 
A8HHbiX cppaJenorn'-!ecK�x o6opoToB npeACTaBnHeT co6olii MeTacpop�4ecKoe �n� 

C�MBOn�4eCKOe nepeOCMbiCneH�e >KeCT8 , On�C8HHOrO B noBepXHOCTHO!ii CTpYKTYPe 

cnoBOC04eTaH��: a sta cu meinile oncruckate -cuoemb cno>Ka pyKu = 6eaAenbH�4aTb, 

a-ci freca meinile - nomupamb pyKu = P8AOB8TbCH � AP-
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NOTE DE LECTURĂ (Il) 

Doina Benea 

În prestigioasa Editura Nerearnia Napocae a văzut recent lumina tiparului 
lucrarea A. Ardeţ, L. C. Ardeţ, Tibiscum. Asezările romane, Cluj-Napoca 2004, 
ce-şi propune să analizeze, după cum susţin autorii, pe baza unor informaţii noi 
documentare, aşezările romane de la Tibiscum. Lucrarea însumează 100 de pagini de 
text, un catalog al pieselor (p. lO 1 - 135), o listă de abrevieri şi a alta bibliografică (p. 
136- 15 1 )  însoţite de 52 de planşe. Muzeul National de Istorie al Transilvaniei a înscris 
lucrarea în seria sa Bibliotheca Musei Napocensis ajunsă la numărul XX. 

Cartea debutează cu un capitol introductiv intitlulat: Istoricul cercetărilor 
arheologice moderne în care, alături de coordonatele fizica-geografice, aspecte ale 
cercetării arheologice moderne, apare şi un lucru inedit în tratarea ştiinţifică a unui sit, 
activitatea cercului de arheologie şi istorie al Liceului Traian Doda din Caransebeş, 
ceea ce îndreaptă lucrarea spre un domeniu complex al unei lucrări metodico-ştiintific 
tipică ca aspect pentru o lucrare de gradul !. (cel puţin aceasta este impresia pe care 
o lasă şi lectura textului). 

Capitolul al IT-lea tratează tot o problematică cu caracter introductiv cunoscută, 
cea a izvoarelor antice în care a fost menţionat toponimul aşezării Tibiscum, respectiv 
Ptolemeu, Tabula Peutingeriana, Geograful din Ravenna. 

Interesant este materialul cartografic din secolele XVIII-XIX pe care cei 
doi autori I-au adus în discuţie şi care evidenţiază fluctuaţiile râului Tirniş în perioada 
modernă, fapt ce a afectat direct aşezarea antică. Amenajările constatate în cursul 
sondajului din anul 1 990 (vezi p. 32-33), pe care autorii nu le identifică în vreun fel,  
reprezintă în opinia noastră un segment al unui chei antic ce delimita cursul de apă 
antic. Corecte sunt şi concluziile privitoare la distrugerea laturii de sud a castrului, 
fenomen petrecut în opinia autorilor între anii 1784- 1 858. 

Cercetările arheologice întreprinse de cei doi autori, începând din anul 1990, 
în sectorul aflat pe malul drept al râului Tirniş, au adus o serie de elemente care pot fi 
interesante în analiza pe care şi-o propun cei doi autori, dar multe din acestea comportă 
o rediscutare a materialului prezentat. 

Ca atare, pentru respectarea integrală a textului în discuţie, vom analiza 
acele aspecte care ni se par revelatoare în acest sens. Textul va fi astfel dispus pe 
două coloane. 

25 1 
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Sistemul defensiv al aşezării de la 
Tibiscum-/az (p. 38) 

" . . .  Cu siguranţă putem spune că la 
Tibiscum-Iaz, punctul Traianu au fost 
descoperite în primele nivele arheologice 
două faze din lemn ce fac parte din 
sistemul defensiv al unei aşezări romane 
(castru sau castellum) ce se întinde pe o 
suprafaţă de 5400 mp cu un perimetru 
de 90 x 60 m . . .  (pUII)". 
p. 39 . . .  Primul nivel ce corespunde fazei 
1 de lemn a fost descoperit la Tibiscum
Iaz, în interiorul fortificaţiei la peste 2 m 
adânc ime . . .  Peste acest strat ce 
reprezintă o primă amenaj are, 
constantăm existenţa lucrări lor de 
fortificare . . .  

" . . .  Şantul de apărare de pe latura de nord 
a fost săpat la o adâncime mai mare 
decât am putut noi surprinde deoarece 
acesta este tăiat de zidul Z4 al clădirii 
IV. Noi nu am putut cerceta decât o 
porţiune de cea 1 ,50 m de şanţ, care 
atinge o adâncime de 0,60 m faţă de 
nivelul antic şi 2,20 m faţă de nivelul ac
tual. . .  " 

p.48. Încadrarea cronologică a acestei 
prime faze de lemn ridică o serie de 
probleme datorate în special cercetărilor 
încă insuficiente. Chiar şi în acest caz 
presupunem ca o pri mă etapă a 
fortificaţiei perioada cuprinsă între 106-, 
dacă nu chiar în perioada dintre cele două 
războaie şi anul 1 1 711 1 8  când sunt 
cunoscute distrugerile provocate de 
incursiunile sannaţilor iazigi şi ale dacilor 
l iberi . . .  O a doua etapă în evoluţia 
fortificaţiei de la Tibiscum o constituie 
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Comentariu: de la început trebuie făcută 
o diferenţiere clară între termenul aşezare 
romană forti ficată şi castru sau 
castellum.  Conform planşei III 
fortificaţia cu dimensiunile de 90 x 60 m 
a cărei existenţă nu o excludem ca 
probabilă,  dar, în nici un caz prin 
argumentatia fortată oferită de AA si 
LCA. Pe baza a două secţiuni trasate, 
una pe latura de vest (S 112001 )  şi a doua 
pe cea de sud (nenominalizată) este 
construită o întreagă teorie privitoare la 
o fortificaţie cu porta pretoria orientată 
spre est, fără nici o bază reală din ceea 
ce prezintă autorii ! ! 

Fortificaţia presupusă de 90 x 60 m, după 
forma dată de autori, este un castru, care 
în nici un caz nu putea avea porţile 
amplasate după desenul oferit de autori 
la mijlocul laturilor lungi (adică pe direcţia 
nord-sud) şi inegale pe cele scurte de pe 
laturile est-vest (cf. pl.ill). 
! .Sistemul defensiv exterior, respectiv 
forma şantului ,  nu rezultă c lar din 
rezultatele obţinute până acum decât pe 
latura de vest având, însă, o pantă lină 
spre vest. 
Astfel, la fig. 17 se observă clar că şantul 
fortiticaţiei de pe latura de est nu a fost 
săpat până la adâncimea cuvenită, deşi 
spaţiul permitea acest lucru. Planurile 
expuse la Pl. VI nu relevă decât un mic 
fragment de agger şi începutul unui şanţ 
lat de 1 m. Cum stratigrafia nu este 
explici tată nu rezultă clar din desen care 
este berma (vezi profilul b ). Dacă stratul 
de pâmânt brun-galben c u  arsură 
reprezintă aggerul, atunci lăţimea sa pe 
plan este 2,60 m cel mult (PI.VII)(C1-
C3 1992). 
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refacerea barăcilor din lemn peste stratul 
de nivelare . . .  : Provocată de puternica 
i nvazie marc omanică din t impul  
împăratului Marcus Aurelius, când ş i  
castrul de la Tibiscum -Jupa suferă 
distrugeri majore (p.50) . . .  

p .54 .  Nu putem încheia prezentarea 
aşezării romane de la Tibiscum-Iaz fără 
a face câteva precizări de ordin 
cronologic: 
l .  Asezarea a fost fondată probabil în 
anul 1 06 d.  Chr. servind ca incintă 
fortificată unde si-a avut garnizoana o 
cohortă ce si-a lăsat însemnele doar pe 
câteva cărămizi sub forma CI.. (fig. 17). 
2. Fortificaţia (faza 1) a fost realizată 
prin formă de castru militar de pământ 
având un sistem defensiv format din val 
(agger) si şanţ (fossa) cu dimensiunile de 
90 x 60 m . . .  
5 .După evenimentele pertrecute în timpul 
lui Marcus Aurelius, la Tibiscum-Iaz nu 
mai avem de a face cu o organizare 
militară . . .  ci întreg terenul . . .  este destinat 
construcţiilor civile (publice sau private.) . .  

Patrimonium Banaticum, III, 2004 

2. până în prezent, prin cercetările din 
anul 1992 şi 1993, nu se poate preciza 
lăţimea valului de 3 m întrucât pe nici un 
profil prezentat nu este vizibil acest lucru. 
Cu atât mai puţin să se precizeze două 
faze. 
În schimb, cercetările efectuate în anul 
2001 evidenţiază existenţa unui val şi sanţ 
cu un val cuprins între M 8- 1 1 ,  via 
sagularis şi un şanţ lat între M. 3,50-
5,00 m. Nu putem fi siguri că pe celelalte 
laturi ale fortificaţiei situaţia a fost 
similară. Nici un fel de date ferme nu 
există pentru a se putea stabili orientarea 
principiei, dar autorii ajung la concluzia 
că au precizată poziţia viei quintana. 
Oare pe ce bază, când în interior nu sunt 
prec izate n ic i  unul din drumuri le  
principale. A considera, pe  baza unor 
criterii generale care prevăd de obicei 
prezenţa porţii pretoriene spre est, fără a 
avea dovada clară pe teren, este o mare 
eroare şt i int ifică  şi dovadă de 
superficialitate profesională. 
3. În grabă, dar şi dintr-o lipsă crasă a 
cunoaşterii castramentaţiei romane, 
autorii au crezut că au putut să rezolve 
problema arnplasării centrului forticaţiei, 
fără a sonda n ic i  una d in  zonele 
presupuselor porţi şi a identifica drumurile 
interioare ! Latura de est a castrului 
prezentată de autori se află în substrucţiile 
clădirii IV numerotate în lucrare. 
4. Ştampila C 1. . . . dispusă prin litere 
izolate ar putea aparţine lui Cohors 1 
Sagittariorum, dar tot aşa de bine poate 
aparţine unei alte trupe auxiliare sau 
vexillaţie de legiune. A doua ştampilă 
MASY este atribuită de autori unei 
oficine particulare, atunci ar fi trebuit să 
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se explice prezenţa ei într-o fortificaţie 
romană. 
Dar, în continuare, autori i atribuie 
garnizoana fortificaţiei şi unei trupe 
precum numerus Maurorum? Pe ce 
bază? Rămâne un mister. 
5. Deci, în opinia autorilor, fortificaţia ar 
a vea două faze de existenţă: a. 106- 1 1 71 
1 1 8; b. 1 1 8- până în perioada războaielor 
marcomanice. 
Argumentaţia în favoarea acestor 
atribuiri nu este prezentată de autori, nici 
materialul numismatic descoperit decât 
fugi t iv :  o monedă Hadrian fără 
identificare şi alte două de la Septimius 
Severus şi Iulia Dornna aşişderea. Autorii 
mentionează un fond de 105 de monede, 
care nu a fost prezentat sub formă de 
catalog, ceea ce reprezintă o mare 
carentă de cercetare ştiinţifică întrucât 
datarea nu poate fi acceptată ca serioasă 
si pertinentă în cazul de faţă. 
Aceasta este surpriza cea mare, că după 
1 8  pagini de poveşti, prin concluziile 
alăturate nu ştim clar ce avem în punctul 
Traianu, o aşezare romană, o incintă 
fortificată sau un castru! ! !  
Cercetările efectuate până acum, de cei 
doi autori, conduc spre ipoteza prezenţei 
unei fortificaţii de pâmânt identificată 
sigur şi corect doar pe latura de vest. 
Aceasta este singurul lucru care se poate 
afirma corect până în prezent. 

Comentariu: Drumul constatat prin 
sondaje atât de A. Ardeţ, cât şi de P. 
Rogozea reprezintă într-adevăr drumul 
imperial, care nu a fost săpat până la solul 
viu de către nici unul din cei doi arheologi. 
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p. 46. " . . .  După înlăturarea gliei moderne 
în secţiunea S 11199 1  am identificat un 
drum la nici O, 1 O m  adâncime cu o lăţime 
de 7 m . . .  Grosimea acestuia în profil are 
1 ,  1 O m şi are în componenţă 4 straturi 
succesive de nisip, pietriş, peste care se 
află un strat de bolovani de râu acoperit 
de pietrişul şi pământul de sub glie . . .  " p. 
47" . . . Surpriza cea mare a apărut la 
adânc imea de 1 ,40 m, când a fost 
descoperit un nivel anterior drumului 
prezentat mai sus. Acest drum are o 
lăţime de 4 m şi se compune din strat de 
bolovani de râu şi pietriş bine tasat (pl. 
V/b) . . .  " 

p. 55. Asezare romană vicus-ul militar 
Tibiscum-J upa: 

" . . .  Existenţa unui vicus militar, care stă 
la bază vi itorului municipiu roman 
Tibiscum este indubitabilă. Acest fapt a 
fost pus în evidenţă de cercetări le 
arheologice care s-au desfăşurat în 
aşezarea civilă aflată la nordul castrului 
roman . . .  ". 
p.59: " . . .  Aşa cum se prezintă stratigrafia 

Patrimonium Banaticum, III, 2004 

Ca atare informaţii le oferite despre 
structura lui sunt eronate (vezi pl. V lb 
unde se observă clar faptul că drumul nu 
a fost cercetat în întregime, nici pe lăţime, 
nu sunt prec izate rigolele, dar nici 
structura sa până la bază nu a fost 
dezvelită). 
Dacă autorii ar fi consultat pe Vitruviu, 
De A rh itectu ra ,  cum c i tează în 
bibliografia depusă în anexă, ar fi trebuit 
să constate la cap. VII, 1 ,  care sunt cele 
4 straturi obligatorii de materiale diferite 
ce compun structura unui drum antic: 1 .  
Stratumen (bolovani din piatră legaţi cu 
lut bătut formau baza drumului antic 
(cea. 0,30-0,50 m); 2. Rudus (strat com
pact din piatră măruntă bine tasată (cea. 
0,25-0,30 m); 3. Nucleus (strat de până 
la 0,50 m grosime) format din pietriş 
mare); 4. Glarea (cea. 0,30 m), care 
forma pavajul din pietriş al drumului. 
Pavarea drumului cu lespezi era folosită 
doar pe anumite segmente. Aşa trebuia 
analizată fiecare secvenţa din profilul 
drumului şi probabil atunci s-ar fi ştiut 
exact ce au găsit. 
Se poate bine observa că o astfel de 
structură iniţială ajungea, ea însăşi, la 
peste 1 .00 m grosime. 

Comentariu: ne-am fi aşteptat ca, după 
aceste două fraze, autorii să şi citeze 
lucrarea unde apare prima dată această 
afirmaţie, bănuim că nu o cunosc, deşi o 
citează în bibliografia finală, probabil 
pentru a avea cât mai multe lucrări 
(Ben ea 1993, 267 -29 1), cu atât mai mult 
că lucrăm de peste un deceniu şi jumătate 
în acelaşi colectiv ! 
În anul 2002, autorii lucrării de faţă au 
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secţiunii S 112002 ( 17  x 2 m.(nn), faza I
a de piatră a edificiului se compune dintr
un portic realizat prin dispunerea a două 
ziduri Zl  şi respectuiv Z2, paralele la 1 
m distanţa unul de celălalt, sub forma unei 
"cripte" aflate la 1 ,40 m de la nivelul de 
călcare în interiorul edificiului şi la 2, 75 
m de la nivelul actual al drumului .  
Intervalul acestei "cripte" este pavat prin 
două rânduri de cărămizi (fig. 32-33) 

p. 62 . . . . la adâncimea de 1 ,75 m între 
clădirile II şi Xill a fost identificat un 
drum roman cu  o l ăţ ime de 2,25 
m . . .  Acest drum se compune dintr-un pat 
de pietriş ce are o grosime de 0,30 m 
peste care constatăm o peliculă de 0,5 m 
de nisip şi pietriş bine tasat ce reprezintă 
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intrat în sectorul în care lucra colectivul 
Universităţii din Timişoara, de pe malul 
stâng al Timişului, fără acordul nostru şi 
în l ipsa noas tră. Sub pretextul unei 
conservări a ruinelor au iniţiat cercetări 
arheologice, între care şi o secţiune prin 
drumul antic pavat dezvelit iniţial de către 
M .  Moga, ceea ce s-a ui tat să se 
menţioneze, cum era etic ! 
Să vedem rezultatele obţinute. Ele se 
mater ia l izează în câteva isprăvi 
ştiinţifice de marcă ale lui AA, LCA, şi 
care ar fi următoarele: 
1 .  Renumerotarea clădirilor dezvelite 
până acum la Tibiscum, care va produce 
o zăpăceală generală în înţelegerea 
situaţiei de pe teren. Practic ea nu aduce 
nici o îmbunătăţire. De peste două decenii 
şi  mai bine numerotarea edificii lor 
dezvelite s-a făcut separat; cele de pe 
malul stâng al Timişului pe de o parte şi 
cele de pe malul drept al râului, mult mai 
puţine la nwnăr şi descoperite mai târziu, 
pe de altă parte (în fond aici nu erau 
cunoscute până la apariţia lucrării de faţă 
decât 3 edificii: clădirea 1, templul lui 
Apollo şi un alt edificiu cercetat de P. 
Rogozea), la care se adaugă, după 14 ani 
de cercetări ale autorilor, şi clădirea IV. 

2. Secţiunea trasată de AA pe drumul 
antic din vicus a condus la identificarea 
mai multor refaceri ale acestuia. J udecând 
după stratigrafia profilelor ataşate (pl. 
XVIII, XIX), se constată că nici aici 
autorii nu au atins solul viu, altfel ar fi 
putut să-şi clarifice situaţia criptei care 
nu este a l tceva decât canalul de 
deversare a apelor reziduale şi care, 
cum era firesc, avea traseul pe sub 
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prima fază a drumului care strabate 
vicusul militar de la Tibiscum-Jupa. La 
centru drumul este bombat, i ar l a  
extremităţi nu are rigole Este posibil ca 
acesta să fi fost folosit încă din timpul 
fazei de lemn . . . . 

În cap .  Dezvoltarea pre-urbană si 
militară, mijlocul secolului II-lea- sfârşitul 
secolului al II-lea d. Chr. : 

p. 67: Asezarea romană de la Tibiscum 
Iaz: primul nivel de călcare al clădirii a 
fost surprins la adâncimea de 0,50-0,60 
m şi se prezintă sub forma unei pelicule 
de cea 0,30-0,50 m de lut galben tasat. . .  
(pl. XXI) 
p. 68: . . .  Tot din această fază aparţine şi 
cuptorul descoperit la baza lui Z 9 aflat 
la 1 ,25 m şi care constă dintr-o podea de 

Patrimonium Banaticum, III, 2004 

drumul principal de acces în vicus. 
Deja în aceasta etapă de folosire drumul 
era pavat cu dale mari, ceea ce autorii 
nu au remarcat, considerându-le praguri 
Ia edificii ! ! 
3. Acest canal aparţine fazei de piatră 
a vicusului databilă în secolul II. Mutarea 
axei drumului, în evoluţia vicusului, a fost 
observată de noi deja  cu câţiva ani 
înaintea sondajului lui AA şi LCA. (vezi 
Benea, Crânguş, Sargetia, 2001-2002, p. 
1 8 1 - 1 92).  Ca atare, ne bucurăm că 
sondajul celor doi autori a confirmat 
ipoteza noastră ! 
4. Aşa zisa prima fază, ca de obicei, nu 
a fost dezvel i tă în întregime,  fapt  
recunoscut ş i  de autori. 
5. Refacerea drumului şi mai ales noile 
construcţii care îl mărginesc reprezintă 
una din ultimele faze de existenţă şi cum 
remarcasem mai de mult în acest sens, 
drumul avea 3 ,50 m (vezi pi.XIX). 
6. În momentul efectuării cercetărilor, în 
secţiunea deschisă se puteau observa bine 
mai multe refaceri ale structurii drumului, 
pe care autorii însă nu le menţionează. 

Comentariu :  În acest capi tol sunt 
prezentate concluziile celor doi autori 
asupra clădirii IV ( 14 x 3 1 ,2 m). 

Comentariu:  în cazul celor două fraze nu 
se mai înţelege nimic, sau exprimarea a 
fost defectuoasă sau primul nivel nu a 
fost clar precizat. Se constată prezenţa 
unor monede din epoca Severilor (S. 
Severus, Iulia Domna, Caracalla şi Geta), 
dar nu se precizează în vreun fe l 
momentul abandonării edificiului. La fel, 
nu se precizează dacă edificiul IV avea 
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cărămizi legate cu lut, foarte bine arse 
peste care s-a construit cupola acestuia 
realizată din lut. Dimensiunile sunt de 1,25 
x 1 ,25 m şi cu siguranţa a fost folosit în 
scopuri menajere . . . .  
În cadrul inventarului se menţionează: p. 
68: " . . .  Au fost descoperite şi un număr 
impresionant de monede emise în tiumpul 
împăraţilor Septimius Severus( l93-2 l l d. 
Chr.), a soţiei acestuia Iulia Domna (193-
2 1 1  d.Chr), Geta ( 198-2 12 d. Chr.) şi 
Caracala( l 98-2 17 d. Chr.). . . " (corect 
Caracalla !). 

p. 79: . . .  La Tibiscum nu mai putem vorbi 
de o deductio cum s-a întâmplat în cazul 
Coloniei Augusta Dacica Ulpia Traian 
Sannizegetusa, pentru că nu mai era nici 
timpul şi nici locul.. . .  
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doar unul sau mai multe nivele de locuire 
şi refacere. 
Concluzii privind atribuirea edificiului, 
care după plan este în chip evident o 
clădire de tip Striphouse specifică 
aşezări lor de tip Viei Militaris. Despre o 
posibilă altă etapă constructivă aflăm 
câteva pagini mai încolo (p. 82), în 
asociere şi cu descoperirea unor monede 
datate în intervalul domniei împăraţilor de 
la Phillippus I până la Gallienus. 
Alte trei clădiri au fost identificate pe 
malul drept al râului Timiş, în câteva 
sondaje (V, VI, Vll), dar nu se specifică 
mai nimic în legătură cu existenţa lor, 
încadrarea cronologică, etc. Aceste 3 
edificii au aceeaşi numerotare cu cele de 
pe malul stâng al râului Timiş şi astfel un 
cititor neavizat asupra situaţiei exacte a 
sitului nu mai înţelege nimic. 
Pe un fragment de ţiglă descoperit autorii 
identifică litera a, dar care nu este altceva 
decât un semn de cărămidar pentru priza 
mortarului (pl. XLVII/1 18- 1 19). 

Comentariu l :  exprimare preţioasă şi 
metaforică, c are u i tă că în epoca 
Severilor nu mai exista practica formării 
coloniilor prin deductio, ori Tibiscum a 
ajuns doar municipium. Autorii susţin 
formarea muncipiulu i  în epoca l u i  
Caracalla, c u  ocazia vizitei în Dacia din 
anul 2 14, părere avansată şi de noi 
(Benea, Bona Tibiscum, 1994, passim), 
dar între t imp reinterpretarea unor 
mărturii epigrafice permite stabilirea 
acestui eveniment în anul 197 în timpul 
lui Septimius Severus (D.Benea, în Pat
rimonium Banaticum, II, 2003, 96-98) 
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(kardo) de Ia Tibisc um-Jupa a cal ităţi i de kardo este pur 
ultimului subcapitol) " şi autorii nu o argumentaeză în 
. . . . Drumul în această fază nu are rigole, 0ricât de mult am dori ca 
apa de Ia ploi scurgându-se prin locurile · · t i  cunoscut să reprezinte 
unde au fost amenajate spaţiile libere ,ş Tibiscum, atâta timp 
dintre clădiri şi au  fost folosi te ca  
străduţe . . . .  (fără comentariu -sn.) .  

p.  83 .  V.c. Arhitectura clădirilor romane 
de la Tibiscum în secolul al li-lea d. Chr. 
. . .  Clădirea IV de la Tibiscum Iaz (pl. 
IVXXI, XXII) are o suprafaţă de 436,8 
mp, fundaţiile fiind realizate din piatră de 
râu legate cu mottar lucrate în tehnica 
opus incertum . . . . Din punct de vedere 
arhitectonic suntem în faţă unei clădiri 
priva te, puţin cunoscute şi cercetate în 

cât 
acest 1 
Apoi, o altă următoarea: 
la Tibiscum, staţionând un număr de trei 
trupe auxiliare, existau tot atâtea aşezări 
vicane. Deocamdată, identificarea lor pe 
teren este mai dificilă, probabil fotografii 
aeriene făcute întregii zone arheologice 
ar putea aduce desluşirea necesară. 
A doua fază de locuire a vicusului de la 
Tibiscum a avut loc în momentul când 
edificiile au fost construite din piatră şi 
traseul străzii este deplasat spre est cu 
aproape 20-25 m. 
O nouă mutare a tramei stradale 
principale a putut avea loc într-adevăr la 
începutul secolului m, întrucât şi clădirile 
dispuse de-a lungul acesteia reprezintă 
una din ultimele etape de locuire din 
aşezare. Această mutare a fost făcută 
cu circa 2 m spre vest, pe acelaşi traseu, 
prin retragerea frontului clădirilor. Ce a 
determinat acest lucru, nu apare încă 
clar? 

Comentariu :  identificarea corectă a 
tipului de clădire cercetat trebuia să fie 
rezultatul analizei întregii structurii a 
edificiului în discuţie. Autorii invocând un 
text antic (Vitruviu) preluat de altfel şi 
citat după D. Tudor, Arheologia Romană 
1976, p. 68 sq, ajungând la concluzia 
identificării în clădirea IV a unei clădiri 
de tip mediteranean. 

259 www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro



Doina Benea 

Dacia, dar bine cunoscute în restul 
Imperiu lu i .  Clădirea cunoscută în 
literatura de specialitate ca fiind de tip 
grec o-roman sau pompeian . . .  
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Planul clădirii sugerează în chip evident 
o clădire aşezată pe o parcelă prestabilită, 
având un fronton îngust cu dezvoltare în 
adâncimea lotului,  asemănătoare cu 
clădirea I (Tibiscum Iaz), clădirea II, X 
din vicusul de pe malul stâng al râului 
Timiş, şi cu altele descoperite la Micia, 
Porolissum, etc. 
Eroarea celor doi autori merge mai 

departe, ei încearcă să identifice fiecare 
încăpere, pe baza materialului arheologic 
publicat în repertoriu ca provenind din 
clădirea IV. Însă, toate sunt hazardate. 
Menţionăm doar cea mai evidentă, 
pridvorul casei lat de 1 ,  70 m era o 
taberna! ! !  
Ca atare, reconstituirea propusă de autori 
la pl. XXII (nu XII cum apare în text) 
este falsă. 
O asemenea eroare, de a nu putea stabili 
exact caracterul propriei  descoperiri 
arheologice, este greu de acceptat pentru 
un arheolog (ne referim la  AA) cu o 
vechime atât de mare în specialitate! 
În continuare, sunt analizate clădirile de 
pe malul stâng al râului Timiş, fără a face 
nici un fel de observaţii privind evoluţia 
cronologică şi constructivă a acestora. 
Desigur se c onstată o sporire a 
confortului în unele clădiri, o extindere în 
teren, ele reprezintă practic aspectul ur
ban din secolul III. 
Am mai face şi o observaţie de bun simţ, 
cercetările efectuate de prof. M. Moga 
la Tibiscum s-au desfăşurat între anii 
1964-1977, ceea ce autorii trebuiau să 
cunoască deja după 14 ani de cercetări 
la acest sit ! !  
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p. 96: Evenimente de seamă cum au fost 
"jocurile seculare" organizate în timpul 
lui Phil ippus Arabs (244-249) care a 
serbat un mileniu de la fondarea Romei, 
au fost sărbătorite şi la noi cu fast şi 
j ocuri ,  mărturie fi ind descoperiri le  
monetare care în această perioadă sunt 
numeroase şi semnificative, chiar dacă 
invaziile barbare sunt greu de stăpânit. . . . 

Patrimonium Banaticum, III, 2004 

Comentariu: o asemenea aiureală nu am 
mai întâlnit ! Prezenţa unor monede nu 
poate reprezenta în nici într-un caz urmele 
unui fast, ci este un fenomen de circulaţie 
determinat de factori d iferi ţ i ,  este 
adevărat. 
Concluziile autorilor privind încetarea 

locuirii antice la Tibiscum se referă cu 
deosebire la informaţiile numismatice 
(care însă nu apar prezentate într-un cata
log pentru a putea întelege corect ideile 
exprimate de autori ! )  ş i  la cele 
arheologice. 

Un catalog format din 141 de piese de diferite categorii, din care însă lipsesc 
monedele, cum remarcam mai sus, ceea ce reprezintă o gravă eroare în concepţia 
cărţii, încheie lucrarea. Fişa de obiect nu respectă uzanţele internaţionale utilizate de 
mai toate lucrările româneşti (CSIR). Ceea ce surprinde în acest caz, este faptul că, la 
nici o piesă nu se dau analogiile, datarea obiectelor se face de către autori pe baza 
stratigrafiei, pe de o parte, iar pe de altă parte (Context 42 de pildă etc), nici unde pe 
parcursul lucrării nu există o explicare a tuturor contextelor. 

Apoi o serie de planşe sunt notate la nr. XVIII când de fapt, sunt de la 
planşa XXVIII. Câteva erori de identificare: piesa nr. 24 aplica emailată este de fapt 
o fibula ernailată cu analogii chiar la Tibiscum! ! ! şi multe altele pe care lipsa de spaţiu 
ne împiedică să le descriem în detaliu. 

Bibliografia este sumară. Nici cea referitoare la Tibiscum nu este completă, 
cum ar fi fost obligatoriu, în cazul studierii întregului sit arheologic, cum şi-au propus 
cei doi autori i .  Ne referim la lucrările publicate în primul rând în ţară şi apoi, cele din 
străinătate. 

Ce demonstrează această carte? 
Devine clar faptul că autorii au efectuat cercetări arheologice an de an, au 

publicat anual succintele rapoarte solicitate de Cronică, nimeni nu le-a cerut un raport 
de detaliu asupra edificiului cercetat sau a sondajelor efectuate în care să-se poată 
observa şi pregătirea lor teoretică, carenţele de informare în domeniu. Clădirea IV de 
la Iaz a fost cercetată integral în toţi acesti ani, dar o monografie a acestei descoperiri 
lipseşte. Ea trebuia să cuprindă: analiza stratigrafică a întregului complex de locui re, 
etapele lui constructive, analiza acestora în funcţie de inventarul arheologic descoperit, 
cronologia şi implicit destinaţia rezultată din toate acestea. Aceste aspecte fac parte 
din structura obligatorie a analizei unui edificiu sau a unui castru, etc. Prezentarea 
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trunchiată a unor date documentare îngreunează înţelegerea integrală a descoperirii în 

discuţie. 

Aşa s-a ajuns în situaţia publicării unei lucrării considerate de sinteză, cu 
aere că revoluţionează totul, dar în care, de fapt, autorii au dat dovadă de lipsa 

celor mai elementare cunostinţe în domeniul arhitecturii militare şi urbane romane şi 

practic ne-au convins că nu ştiu exact ce au găsit. Graba publicării textului de faţă (din 

nu ştim ce motive! )  i-a surprins nepregătiţi teoretic. 

O astfel de carte nu trebuia să apară, pentru că face un mare deserviciu 

arheologiei româneşti. Probabil  că şi editurile particulare ar trebui să fie obligate, mai 

ales, în cazul publicării de carte ştiinţifică, să introducă sistemul referatelor de specialitate. 
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ASUl - Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. /. Cuza " Iaşi 
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EpoquePPY - Epoque Prehistoric et Protohistorique Yugoslavie, Belgrad. 
ERAUL - Licge. 
Eurasia Antiqua - Eurasia Antiqua, Berlin 
Fest Pittioni - Festrischrift for Richard Pittioni, Viena. 
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Ed. Mirton, Timişoara, 2001,  în BHAB, 30. 
FHDR - Fontes Historiae Dacoromanae (=Izvoare privind istoria României), 4 

voi. ,  Bucureşti 
Germania - Germania, Frankfurt am Main. 
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ulaJnik fancrvn - fttn�syg 
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Glasnik Sarajevo, Sarajevo 

Hierasus - Hierasus, Muzeul de istorie, Botoşani. 
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Mem Museo Civ.St.Nat - Verona 
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PBF - Praehistorische Bronzefunde, Berlin 
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Severin 
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Revlst - Revista de Istorie, Bucureşti 
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Sargetia - Sargetia. Buletinul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 

SCIVA - Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Bucureşti 
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