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Un nou început
După mai multe încercări publicistice care au avut – inevitabil ? – şi un sfârşit, Muzeul
Brukenthal ”reînvie” ştiinţific. Ca orice nou început, cel de acum este rezultatul voinţei
colectivităţii ştiinţifice brukenthalense, cea care doreşte – într-o formă nouă, care se vrea a deveni
consacrată în scurt timp – bunăstarea intelectuală a comunităţii.
Am gândit acest nou început sub numele BRVKENTHAL. ACTA MVSEI şi într-o formă
tripartită: I. 1 – istorie şi arheologie; I. 2 – istoria artelor şi istoria culturii şi I. 3 – ştiinţele naturii.
Toate aceste secţiuni cuprind şi articole de muzeologie, conservare, restaurare, recenzii şi note cu
referinţă specială la domeniile principale de raportare.
În altă ordine de idei dorim – de la bun început – colaborarea cu cercetători din ţară şi din
străinătate. Aceasta ne va ajuta ca după primele numere să reuşim apariţii doar în limbi de
circulaţie internaţională. Pentru o mai bună vizibilitate ştiinţifică vom încerca punerea revistelor
on-line pe pagina web a muzeului nostru.
Cred că revista noastră va fi bine receptată de mediile ştiinţifice din România sau din
străinătate prin calitatea cercetărilor cuprinse între paginile acesteia.
Vă doresc, în consecinţă, lectură plăcută !

DIRECTOR GENERAL,
Prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA MIERCUREA SIBIULUI-PETRIŞ, (JUD. SIBIU)
CAMPANIILE ANILOR 1997-2005. STRATIGRAFIE ŞI CRONOLOGIE.
Sabin Adrian LUCA
sabin.luca@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal
Dragoş DIACONESCU
goshu_d@yahoo.com
Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara,
Adrian GEORGESCU
adigeomnb@gmail.com
Muzeul Naţional Brukenthal - Muzeul de Istorie
Cosmin SUCIU
cos_suciu@yahoo.com
Facultatea de Istorie „Nicolae Lupu”, Sibiu.
Catedra de Istorie Antică şi Medievală
SUMMARY: Archaeological researches at Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu County, Romania).
The campaigns from 1997 to 2005.
The site Petriş is located some 500 m east of Miercurea Băi, 50-80 m north of the national
motorway Sebeş – Sibiu, on the edge of a long terrace, 4-5 m higher than the floodable meadow of
the Secaş River. The archaeological finds are spread on a of 300 m (width) by 80-100 m (length)
along a terrace which is parallel to the floodable meadow of the river.
In 1997, the excavation of the site was carried out in cooperation with the “Lucian Blaga”
University and the Historical Department of the Brukenthal National Museum (Sibiu).
Since 2003 we have started a collaboration with the “Ca’ Foscari University of Venice” (Italy)
and the “University College London” (Great Britain).
This collaboration embraces many research subjects such as: the study of south-western
Transylvanian soils, the comparison between those soils and the composition of Neolithic
ceramics, some C dates carried out for Banat and Transylvania, the study of south-western
Transylvanian obsidian and the research of raw material sources, some palinology studies and the
analysis of the Vinča culture’s early phases and the linear synthesis that appears on this occasion.
Between 1997 and 2000 a few trial trenches were opened, in order to check the archaeological
sequence of the settlement which characterise the site. Here are the sections: S1 / 1997 (20 / 1,5
m), S 2-3 / 1998 (16 / 2 m each), S4 / 1999 (16 / 2 m) and S5 / 2000 (20 / 1,5 m). The excavation
revealed the presence of surface dwellings (habitation structures), fireplaces, deepened
archaeological complexes (domestic pits, foundation ditches, pits for pillars and poles) and 5th
century Gepidic period graves.
In 2001 an area measuring 20 by 20 m (SI / 2001-2003) was opened. In 2003, we began the
excavation of area SII (15 by 16 m), which was completed in 2004 and 2005. In 2005, we began the
excavation of area SIII (20 by 10 m), which was completed in 2006.
Briefly, the site’s layering is the following:
I – the first, and at the same time the oldest level belonging to the Starčevo-Criş culture, has
many sublevels:
Ia – the deepened dwellings dated in IB phase
Ib – the deepened dwellings dated in IC-IIA phase
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Ic – after a hiatus, the deepened dwellings belonging to an evolved phase of the Starčevo-Criş
culture.
II – the second level belonging to the end of the oldest Vinča phase has several sublevels:
IIa – with deepened dwellings having two sublevels:
II a1 – with deepened dwellings and a palisade dating from the A2 phase (as a typologicalstylistic base);
II a2 – with deepened dwellings dating from the A3 phase.
III – the third level belonging to the Petreşti culture; the AB phase also has some surface
dwellings.
IV – the fourth level is the Celtic-Dacian one, dating from the IInd-Ist centuries BC.
V – the fifth level is represented by a Gepidic necropolis.
VI – the sixth level is represented by a baked clay dwelling from the early medieval epoch
which is, from a chronologic and a cultural point of view, very hard to frame due to the lack of
clear dating elements.
Most of the data concerning the absolute chronology are available for level I. The hut B10 / 2003
situated on the level Ia that we dated back to Starčevo-Criş IB-C goes back to7050±70 BP (GrN 28520). For the same level (I a) we have another C date of a sample in G 26/2005, namely
7010±40 BP (GrN - 29954). From B1 / 2003, belonging to the level Ib (Starčevo-Criş IC-IIA), we
have a C date GrN - 28521: 6920±70 BP. Finally, for the level Ic (Starčevo-Criş IIB-IIIA), B9 /
2003, we have the following C date: GrN - 26606 6180±40 BP (?). This date may be corrupted as
it was based on a absolute chronology once accepted for Vinča B1.
Finally, for the level IIb (Vinča A3-B1) we have a C date too: GrN - 69053, 6350±130 BP.
All these C dates, except the B9 / 2003 are generally part of a period going from Starčevo-Criş to
Vinča B1.
All the data in this article show that the archaeological site in Miercurea Sibiului has one of the
most important and intresting vertical and horizontal stratigraphies in Transylvania. This will
make us continue our research in the years to come.

Plan 1. Oraşul Miercurea Sibiului şi localităţile din jurul acestuia. Situl din punctul Petriş se află
în dreptul curbei spre Miercurea Băi (în colţul din stânga-sus al hărţii).
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Situl arheologic de la Miercurea Sibiului, punctul Petriş, se localizează la circa 500 m est de
staţiunea balneară Miercurea Băi şi la 50-80 m nord de drumul naţional Sebeş – Sibiu. Aşezările
preistorice se întind de-a lungul terasei care se înalţă cu aproximativ 4-5 m înălţime faşă de lunca
inundabilă a râului Secaş. Resturile arheologice se întind pe aproximativ 300 m de-a lungul terasei
şi 80-100 m de la buza acesteia către şoseaua naţională mai sus pomenită.
În primăvara anului 19971, Cristian Roman astăzi arheolog la Muzeul “Castelul Corvinilor” din
Hunedoara a redescoperit situl, descoperirile de artefacte descoperite cu acest prilej fiind imediat
publicare. Cu această ocazie s-a constatat existenţa unor materiale arheologice care se pot încadra
în fazele vechi ale culturii Starčevo-Criş, în fazele vechi ale culturii Vinča, dar şi altele din
eneolitic (cultura Petreşti) sau din epoca bronzului.2
În anul 1997 s-au început şi cercetările arheologice sistematice printr-o cooperare între
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Muzeul Naţional Brukenthal din aceeaşi localitate.3
Din anul 2003 s-a pornit colaborarea cu Universitatea “Ca’ Foscari” din Veneţia (Italia; Prof.dr.
Paolo BIAGI) şi “University College London” (Marea Britanie; Dr. Michela SPATARO).
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Plan 2. Localizarea suprafeţelor SI şi SII pe terasa unde au fost
descoperite resturile arheologice.

1

Luca et alii 2000a, p. 40; 2000b, p. 7.
Luca et alii 1998; Luca et alii 1999; Luca et alii 2000; Luca et alii 2001; Luca et alii 2002; Luca et alii 2003; Luca et
alii 2004; Luca et alii 2005.
3
Echipa de cercetare este formată din: Sabin Adrian LUCA (Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu), responsabil de şantier
şi Adrian GEORGESCU (Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu) membru. Din anul 2001 în colectivul de cercetare a fost
cooptat: Andrei GONCIAR (Universitatea Otawa – Canada), din anul 2003 Dragoş DIACONESCU (Muzeul „Castelul
Corvinilor” Hunedoara), Cosmin SUCIU (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), din anul 2004 dr. Georgeta EL
SUSI (Institutul român de arheologie al Academiei Române Bucureşti) şi dr. Corneliu BELDIMAN (Universitatea
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti), iar din anul 2005 dr. Marius CIUTĂ şi Beatrice CIUTĂ (Universitatea 1 Decembrie
1918”, Alba Iulia). Mai multe informaţii în legătură cu şantierul se pot afla consultând site-ul:
http://arheologie.ulbsibiu.ro .
2
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Aceste colaborări ne-au permis să evidenţiem mai multe căi de cercetare cum ar fi: analize
statistice asupra unor loturi de ceramică extinse; analize asupra facturii şi arderii ceramicii;
compararea solurilor din zona sitului cu compoziţia ceramicii; date 14C pe mai multe complexe de
locuire4; studiul obsidianului din sud-vestul Transilvaniei şi stabilirea surselor de ocurenţă a
acestuia; studii de palinologie şi seminţe; analiza culturilor neolitice şi eneolitice de aici şi
posibilele sinteze ce se nasc regional sau local; studiul topografic al siturilor din zonă, dar şi a unui
areal mai extins, reconstituiri virtuale5 ş.a.

Plan 3. Planul general al săpăturilor (suprafeţele SI-III) la nivelul de cercetare corespunzând
anilor 1997-2005.
Între anii 1997 şi 2000 sistemul de săpătură a constat în trasarea şi cercetarea unor secţiuni de
control stratigrafic6. Acestea au fost: secţiunea S1 / 1997 (20 / 1,5 m), secţiunile S 2-3 / 1998 (16 /
2 m fiecare), secţiunea S4 / 1999 (16 / 2 m) şi secţiunea S5 / 2000 (20 / 1,5 m).
Săpăturile arheologice au relevat existenţa unor locuinţe de suprafaţă (structuri de locuire),
vetre şi cuptoare de foc, diferite alte elemente de arhitectură (gropi menajere, şanţuri de fundaţie,
gropi de par sau stâlp şi un cimitir gepid de secolul V d.Chr.
În anul 2001 s-a deschis o suprafaţă de cercetare de 20 / 20 m (suprafaţa SI / 2001-2003). În
anul 2003 s-a deschis suprafaţa SII (15 / 16 m), care s-a cercetat complet în anii 2004 şi 2005. În
anul 2005 s-a deschis încă o suprafaţă de cercetare, SIII (20 / 10 m), care va fi cercetată în decursul
anului 2006.
Pe scurt, stratigrafia sitului este următoarea:
I – primul nivel de locuire – şi cel mai vechi – aparţine culturii Starčevo-Criş. Acesta are mai
multe subniveluri, după cum urmează:
- Ia – locuinţele adâncite ale acestui subnivel (bordeie) aparţin fazei IB a culturii;
4

Biagi, Spataro 2004.
Suciu et alii 2006.
6
Luca et alii 1998; 1999; 2000a; 2001.
5
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- Ib – locuinţele adâncite ale acestui subnivel (bordeie) aparţin fazei IC-IIA a culturii;
- Ic – locuinţele adâncite ale acestui subnivel (bordeie) aparţin unei faze evoluate a culturii
(IIB-IIIA ?).

Plan 4. Complexele Starčevo-Criş cercetate în perioada 1997-2005 (nivel Ia-c).
În acest stadiu al cercetărilor putem spune că cel mai vechi orizont de locuire în acest sit este
cel numit de noi Ia (definit cel mai bine prin bordeiul B10 / 2003), Acesta este rectangular, cu
colţurile rotunjite, intersectat parţial de groapa bordeiului B1 / 1998, 2003, încadrat de noi în
nivelul Ib. În anul 2003 s-a mai excavat şi bordeiul B9 / 2003 (nivelul Ic).
Analizând modul de dispunere al complexelor culturii Starčevo-Criş observăm că Nicolae
Vlassa făcuse observaţii corecte atunci când a cercetat situl de la Gura Baciului, spunând că acestea
sunt dispuse „în cuiburi”.7
Din punctul de vedere al arhitecturii, bordeiele sunt rectangulare, cu adâncime maximă de 6080 cm, la fel ca în mai toate siturile aparţinând fazelor timpurii ale culturii Starčevo-Criş.8
În anul 2005 s-au cercetat alte patru complexe adâncite aparţinând acestor faze de construcţie.9
II – al doilea nivel de locuire reprezintă sfârşitul fazei timpurii a culturii Vinča şi are – la rândul
său – trei subniveluri:
- IIa1 – locuinţele adâncite ale acestui subnivel (bordeie) aparţin – cel mai devreme – sfârşitului
subfazei A2 şi fazei A3 a culturii;
- IIa2 – locuinţele adâncite ale acestui subnivel (bordeie) aparţin fazei A3 a culturii;
- IIb – locuinţele de suprafaţă ale acestui subnivel (bordeie) aparţin fazei A3-B1 a culturii.
Bordeiele culturii Vinča sunt dispuse în şiruri paralele pe întreg spaţiul cercetat. Acest lucru
indică o organizare internă a sitului. Gropile locuinţelor sunt rotunde sau ovale, ajungând la o
adâncime de 1 m şi având – uneori – păstrate gropile de stâlpi şi pari pe marginea gropii-locuinţă.
S-au descoperit şi urmele unor ziduri dispuse pe marginile gropilor.
7

Vlassa 1976, p. 260-261.
Luca 2002 ; Luca 2004 ; Luca, Suciu 2004.
9
Situaţia complexelor arheologice este aproape identică cu cea de la Gura Baciului: Lazarovici, Kalmar 1995, p. 68122 (cu excepţia platformelor).
8
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Dispunerea gropilor şi unele intersecţii – între care cea mai semnificativă este cea dintre
bordeiul B15 cu o palisadă vinciană – arată existenţa a două subniveluri de locuire. Spre aceeaşi
observaţie ne împinge şi analiza tipologico-stilistică şi statistică a ceramicii descoperite.10

Plan 5. Situaţia complexelor aparţinând culturii Vinča, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005
(nivel IIa1-2).

Plan 6. Situaţia complexelor aparţinând culturii Vinča, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005
(nivel IIb).

10

Situaţia este asemănătoare la Gornea-Căuniţa de Sus: Lazarovici 1977, p. 51-52; Lazarovici 1979, p. 81 sau Romos
(sau Orăştie-Dealul Pemilor, punct X12): Luca 1995-1996, p. 45-47, Plan I.
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Plan 7. Situaţia complexelor aparţinând culturii Petreşti, corespunzând cercetărilor anilor
1997-2005 (nivel III).

Plan 8. Situaţia complexelor celto-dacice, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005 (nivel
IV).
Locuinţele de suprafaţă sunt dispuse – la nivelul actual al cunoştinţelor – tot în şiruri.
Arhitectura acestora este simplă. Nu au şanţ de fundaţie, podina este realizată din pietre de râu,
vetrele sau cuptoarele sunt exterioare şi suprastructura este realizată din masă lemnoasă cu o
etanşeizare (lipitură) puţin sofisticată.11 Sau descoperit şi „grânare”.
III – al treilea nivel de locuire reprezintă cultura Petreşti. Faza AB şi prezintă – din punctul de
vedere al arhitecturii – locuinţe de suprafaţă.
11

Situaţia este asemănătoare la Gornea-Căuniţa de Sus: Lazarovici 1977, p. 52; Ostrovu Golu, ultimul nivel, cel cu
platforme de piatră: Lazarovici 1977, p. 65; Lazarovici 1979, p. 26 şi identică La Romos (sau Orăştie-Dealul Pemilor,
punct X12): Luca 1995-1996, p. 45-47, Plan I.
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În anii 2001 şi 2002 s-au cercetat două resturi de locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii
Petreşti.12 Construcţiile aparţinând acestei culturi eneolitice sunt foarte afectate de lucrările
agricole. Starea fragmentară a locuinţelor şi materialului arheologic ne împiedică să facem analize
mai aprofundate în acest moment.
IV – nivelul al patrulea este reprezentat prin foarte puţine complexe celto-dacice şi se datează
în secolele II-I î.Chr.
V – al cincilea nivel este reprezentat printr-o necropolă gepidă.13

Plan 9. Situaţia complexelor gepide, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005 (nivel V).

Plan 10. Stratigrafia din zona B5, cultura Vinča, nivel IIa1, suprafaţa SI.
12
13

Luca et alii 2002.
Luca et alii 2005.
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VI – al şaselea nivel este format din locuinţe semiadâncite, cu pietrar. Epoca la care au fost
construite este extrem de greu de evaluat. Credem că se pot încadra în primul mileniu d.Chr.
Un exemplu pentru stratigrafia verticală a sitului este o parte a profilului de sud al suprafeţei
SI a cărei cercetare s-a încheiat în anul 2003. De sus în jos situaţia stratigrafică este următoarea:
1. Nivelul arabil (1) – cu dimensiunile de 0,26-0,32 m. Sub nivelul arabil se păstrează – acolo
unde mai există structuri nerăscolite – nivelul Petreşti.
2. Nivelul Vinča A (2) are aproximativ 0,30 m. Uneori acesta este mai subţire cu până la 0,10
m. Se văd foarte bine resturile locuinţelor de suprafaţă din nivelul IIb.
3. Următorul nivel Vinča A (3) are aproximativ 0,20 m. Bordeiul B5 (nivelul IIa1) are, în acest
caz, două orizonturi de umplere (notate de noi cu cifrele 4 şi 5).
4. Nivelul notat de noi cu cifra 6 este steril din punct de vedere arheologic. Nivelul StarčevoCriş nu are – acolo unde există – o grosime mai mare de 0,10 m.
Avem, în acest moment, mai multe date 14C pentru nivelul I.
Bordeiul B10 / 2003, nivelul Ia, încadrat de noi relativ Starčevo-Criş IB-C se datează la 7050
±70 BP (GrN - 28520). O altă dată provine din groapa rituală G26 / 2005: 7010±40 BP (GrN 29954).
Din bordeiul B1 / 2003, nivel Ib, Starčevo-Criş IC-IIA, avem data GrN–28521: 6920±70 BP.
În sfârşit, din nivelul Ic, Starčevo-Criş II B-III A, bordeiul B9 / 2003, avem data: GrN 26606
6180±40 BP (?). Această dată este acceptată, de obicei, pentru Vinča B1. De poate ca proba să fi
fost antrenată în groapă ulterior încetării funcţionării acesteia.
Pentru nivelul IIb, Vinča A3-B1 avem o singură dată până în prezent: GrN 69053, 6350 ± 130
BP.
Toate informaţiile publicate – pe scurt – cu această ocazie arată că ne aflăm în faţa unuia dintre
cele mai importante situri arheologice aparţinând neoliticului şi eneoliticului transilvănean. Sperăm
că, în viitor, metoda de cercetare şi echipa pe care o avem ne va permite să extragem cât mai multe
date valoroase pentru cunoaşterea realităţilor dintr-un trecut atât de îndepărtat.
LISTA ILUSTRAŢIILOR / EXPLANATION OF FIGURES
Plan 1. Oraşul Miercurea Sibiului şi localităţile din jurul acestuia. Situl din punctul Petriş se află în
dreptul curbei spre Miercurea Băi (în colţul de stânga-sus al hărţii). The town of Miercurea
Sibiului and the villages nearby. The site Petris is located in the upper left corner, towards
Miercurea Băi.
Plan 2. Localizarea suprafeţelor SI şi SII pe terasa unde au fost descoperite resturile arheologice.
The location of areas I and II on the terrace where the archaeological remains of the
settlement were found.
Plan 3. Planul general al săpăturilor (suprafeţele SI-III) la nivelul de cercetare corespunzând anilor
1997-2005. General plan of the diggings (areas I-III) at the level corresponding to the
research made in 1997-2005.
Plan 4. Complexele Starčevo-Criş cercetate în perioada 1997-2005 (nivel Ia-c). The Starčevo-Criş
complexes, at the level corresponding to the research made in 1997-2005 (level Ia-c).
Plan 5. Situaţia complexelor aparţinând culturii Vinča, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005
(nivel IIa1-2). The Vinča complexes, at the level corresponding to the research made in
1997-2005 (level IIa1-2).
Plan 6. Situaţia complexelor aparţinând culturii Vinča, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005
(nivel IIb). The Vinča complexes, at the level corresponding to the research made in 19972005 (nivel IIb).
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Plan 7. Situaţia complexelor aparţinând culturii Petreşti, corespunzând cercetărilor anilor 19972005 (nivel III). The Petreşti complexes, at the level corresponding to the research made in
1997-2005 (nivel III).
Plan 8. Situaţia complexelor celto-dacice, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005 (nivel IV).
The Celtic-Dacian complexes at the level corresponding to the research made in 19972005 (level IV).
Plan 9. Situaţia complexelor gepide, corespunzând cercetărilor anilor 1997-2005 (nivel V). The
Gepidic complexes at the level corresponding to the research made in 2005 (level V).
Plan 10. Stratigrafia din zona B5, cultura Vinča, nivel IIa1, suprafaţa SI. Stratigraphy of hut B5’s
area, Vinča culture, level IIa1. Area I.
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UN MORMÂNT NOUA DESCOPERIT LA VALEA VIILOR,
(JUD. SIBIU)
Adrian GEORGESCU
adigeomnb@gmail.com
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Andrei GONCIAR
archaeotek@yoahoo.ca
SUMMARY: The Valea Viilor Commune is geographically situated in the Southern region
of the Târnava Plateau, approximately 50 km North-East of Sibiu City (district capital) and as a
local administrative center, has under its jurisdiction the village of Motiş, situated 6 km to the
South East.
The overall environmental conditions and the available natural ressources promoted a very
early human occupation of this area, as shown by numerous archaeological discoveries. One of
theseis a Noua Culture (Late Bronze Age) burial, accidentally uncovered during Spring 2005.
The tomb has been discovered in the collapse profile of the first terrace of the stream
Vorumloc (Valea Viilor), at 5, 5 m above ground level, at mid-level in the profile (there was 6 m
depositional material on top of it) the profile sloping at 75˚-80˚, making its excavation extremely
difficult. In order to clean the archaeological complex, we had to proceed in making several steps
in the profile to access the sepulchral remains.
The tomb could not be excavated from above due to the massive amount of depositional
material and the unstable nature of the hill’s slope. We have excavated a horizontal niche in the
profile, measuring 1, 3 m x 0, 8 m, which allowed us access to the floor of the burial.
Once the skeleton has been cleaned, we discovered that is was male, about 1, 85 m tall,
buried on this left side in foetal position, knees bent under hims, with his arms extended, slightly
bent from the ellbovs typical for Noua Culture burials. Its orientation was SE – NW.
The funeral material was rather poor. It consisted in placed behind its neck a cup with a
slightly over elevated handle wich could only be partially recovered (the children who made the
initial discovery removed most of the fragments from their archaeological context; in situ, only its
negative mold and a fragment of the handle remained) and a kantharos type vase that the decesed
was holding in this hands, with a rounded-convex body, a outward rim and two overelevated
handles, triangular in cross-section, ended with cylindrical (slightly conical) buttons. This type of
vase is characteristic for the second phase of the Noua Culture.
Although other Noua Culture discoveries have been made in Transilvania (of Cluj –
„Strada Banatului”: 45 tombs, Braşov – „Noua”: 4 tombs, Moreşti: 25 tombs, Târnava: 4 tombs,
Teiuş: 6 and 12 tombs, etc.) this is the only burial found in Sibiu District wich offers both a
contextual and a stratigraphical certainty.
At the present time, we cannot be certain if this burial is isolated or part of a necropolis.
Further excavation is needed in order to acertain this aspect of its general context.
Comuna Valea Viilor (în a cărei componenţă administrativă intră şi satul Motiş) se întinde
pe un perimetru de 4416 ha1, în sudul Podişului Târnavelor, unitate geo-morfologică puternic
fragmentată, cu masivele deluroase sau grupurile de dealuri şi culmi secundare existente bine

1

Halmaghi et alii 1999, p. 3.
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delimitate între ele, cu pante repezi şi văi adânci, care sunt străbătute de Târnava Mare, afluent al
Mureşului, principalul râu care drenează această zonă2.
Localitatea este poziţionată geografic la 50 km NE de Sibiu, municipiul reşedinţă de judeţ şi
la 5 km SE de oraşul Copşa Mică, legătura cu acestea realizându-se prin intermediul drumului
comunal 7 (DC 7), cel care asigură şi căile de acces între cele două componente ale comunei, Valea
Viilor şi Motiş (aflat la circa 6 km SE). Prin intermediul său este asigurată ieşirea la drumul
judeţean 16 (DJ 16), principala arteră rutieră care uneşte cele două oraşe importante ale judeţului,
municipiile Sibiu şi Mediaş.
La nord, Valea Viilor se învecinează – aşa cum am menţionat – cu oraşul Copşa Mică, în
celelalte puncte cardinale limitele fiindu-i marcate de comunele Mihăileni (sud), Moşna (est) şi
Axente Sever (vest).
Condiţiile generale de mediu, resursele acestuia – propice dezvoltării unor activităţi umane
– au condus la valorificarea economică a zonei încă cu mult timp înainte de zorii erei creştine. Prin
urmare, includerea comunei în repertoriul localităţilor cu descoperiri arheologice datate încă din
preistorie nu este surprinzătoare; mai mult decât atât, la cele deja cunoscute şi publicate3 se adaugă
altele inedite, între care şi un mormânt de tip Noua de care ne vom ocupa în cele ce urmează4.
În primăvara anului 2005, un grup de copii aflaţi la joacă pe malul pârâului Vorumloc
(Valea Viilor), au observat cu totul întâmplător, într-o ruptură a terasei acestuia, în profil, câteva
fragmente de oase pe care le-au presupus umane. Prin intermediul d-nei Elena Jampa5, relatările
despre descoperirea respectivă au ajuns imediat şi la noi, drept pentru care ne-am deplasat la faţa
locului.
Fragmentele osteologice în discuţie – care s-au dovedit a fi într-adevăr umane - erau destul
de greu vizibile fără o cercetare amănunţită a terasei, respectiv a rupturii acesteia (Fig. 1). Am
constatat că erau poziţionate la aproximativ 5, 50 m deasupra solului, la mijlocul rupturii, având
deasupra o depunere de cca 6 m, înclinaţia pantei în ruptură fiind de 75˚-80˚, ceea ce a făcut ca
cercetarea complexului arheologic respectiv să fie una extrem de dificilă (Fig. 2). Groapa în care
era depus defunctul, respectiv forma şi modul ei de amenajare nu au mai putut fi
identificate/cercetate (mai ales că o bună parte din ea era deja distrusă odată cu alunecarea terasei)
cu toate că am aplicat o răzuire verticală a peretelui situat imediat peste şi sub complex (Fig. 3). În
consecinţă am amenajat în pereţii rupturii o serie de trepte care să ne permită accesul în locul unde
se aflau depunerile sepulcrale; datorită grosimii foarte mari a sedimentelor aflate deasupra
complexului şi a faptului că terenul nu era stabil, mormântul respectiv putând fi antrenat în orice
moment într-o nouă alunecare a terasei care l-ar fi distrus, am executat din lateral – pentru că
terenul nu ne-ar fi permis o săpătură verticală - o casetă cu dimensiunile de 1,50 m lungime şi 0,80
m lăţime, casetă care să ne permită trecerea la faza următoare, respectiv şpăcluirea scheletului. La
sfârşitul curăţării am constatat că defunctul, orientat SE - NV, avea o lungime de aproximativ 1,85
m şi era depus pe partea stângă, în poziţie chircită, cu picioarele îndoite din genunchi şi trase sub
el, iar mâinile, îndoite din cot, îi erau întinse în faţă (Fig. 4).
Pe baza observaţiilor preliminare6 s-a constatat că cel decedat avea majoritatea dinţilor pe
arcadă, ceea ce indică o alimentaţie corespunzătoare. A fost identificat atât maxilarul superior, cât
şi cel inferior, cu hemiarcadă dreaptă integră. Maxilarul inferior prezintă linii de fractură orizontale
2

Luca et alii 2003, p. 21.
Goos 1876, p. 63; Tocilescu 1880, p. 781; Pârvan 1926, p. 551; Roska 1942, p. 186, nr. 1, 9; Popa 2000, p. 183;
2002, p. 211; Luca et alii, op. cit.,p. 238-239.
4
Alături de mormântul pe care îl vom prezenta aici există multe alte descoperiri cu caracter inedit care vor fi inserate
într-un articol viitor, al cărui scop va fi, pe lângă prezentarea în sine a artefactelor, repertorierea arheologică la zi a
zonei.
5
Trebuie să subliniem aici că doar graţie d-nei prof. Elena Jampa - căreia îi mulţumim şi pe această cale pentru datele
extrem de preţioase pe care ni le-a oferit – salvarea respectivului complex arheologic şi, implicit, apariţia acestui articol
a fost posibilă; dealtfel multe materiale arheologice descoperite pe raza comunei şi rămase (încă) nepublicate ar fi fost
astăzi iremediabil pierdute dacă domnia sa, o mare pasionată de arheologie, nu le-ar fi strâns, selectat şi organizat într-o
mică expoziţie amenajată în incinta şcolii din localitate.
6
Această analiză preliminară a fost realizată de Artur Mihai Grila, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru
informaţiile oferite.
3
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şi verticale, foarte posibil provocate de presiunea ridicată a solului. Pe hemiarcada dreaptă
superioară sunt prezenţi: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, indicând o vârstă dentară de peste 18
ani şi o vârstă de aproximativ 25 – 40 de ani. Rădăcinile sunt bine conturate şi indică o
mineralizare completă. La nivel ocluzal la 1.5-1.7 se observă o abrazie accentuată, posibil
provocată de natura alimentaţiei. Pe hemiarcada dreaptă inferioară se observă 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8. Dinţii sunt integri, cu rădăcini bine conturate, extrudate din maxilarul inferior. Pe hemiarcada
stângă superioară se observă prezenţa lui 2.3 şi 2.4, iar pe cea inferioară prezenţa lui 3.7 sau 3.8
vizibilă fiind doar rădăcina distală.
În spatele capului, la ceafă, era depusă o ceaşcă care însă nu a mai putut fi recuperată, cu
excepţia unui mic fragment din toarta uşor supraînălţată (piesa a fost scoasă/distrusă de copiii care
au făcut descoperirea; pe loc a rămas doar amprenta acesteia – Fig. 5-6), iar în mâini defunctul
ţinea un vas de tip kantharos (plin cu pământ şi crăpat datorită presiunii pământului) cu corpul
bombat şi pereţii arcuiţi spre fundul drept, cu buza uşor evazată spre exterior şi cu cele două toarte
supraînălţate, triunghiulare în secţiune, terminate în butoni de formă cilindrică (uşor conică) planconvexă (Fig. 7; desenul). Ca degresant s-a folosit un nisip cu bobul fin, amestecat pietricele, care
îi face suprafaţa relativ aspră la pipăit (pastă semifină). Arderea este incompletă, iar culoarea brună,
cu pete cenuşii. Deşi întreg, el nu a putut fi scos decât sub formă de fragmente, care apoi au fost
curăţate şi reîntregite în laboratorul de restaurare ceramică a Muzeului Naţional Brukenthal.
Dimensiunile lui sunt următoarele: h = 13 cm + 4 cm (toarta); D gură = 11, 2 cm; Dmax = 16, 5 cm;
Dfund = 8 cm.
Ambele vase, dar în mod special cel de-al doilea (cel cu aspect bitronconic), asigură fără
nici un fel de dubiu – prin tipologie, compoziţia pastei, culoare, ardere - încadrarea cronologică şi
culturală a complexului: cultura Noua. Dealtfel, şi alte caracteristici, cum ar fi înmormântarea
(izolată) în poziţie chircită (cu precădere pe partea stângă) sau structura inventarului (este ştiut
faptul că inventarul ceramic specific culturii Noua este relativ sărac, în majoritatea mormintelor
acesta fiind compus din tradiţionala ceaşcă cu două torţi) permit atribuirea fără rezerve a
mormântului descoperit la Valea Viilor culturii menţionate.
Referindu-ne la ceramică, trebuie să remarcăm că (şi) în această situaţie ea are un rol
extrem de important în ceea ce priveşte stabilirea etapelor de evoluţie şi periodizare internă; astfel,
formele specifice etapei/fazei Noua I (care păstrează diferenţiat o serie de elemente tipologice şi
motive decorative caracteristice unor manifestări culturale anterioare, de tip Monteoru, Costişa,
Wietenberg, Tei sau Komarowa, respectiv a acelora care au contribuit la cristalizarea culturii
Noua7) - adică vasele borcan şi ceştile - tind să dispară la începutul etapei/fazei Noua II, în care, în
schimb, se generalizează şi devin unitare strachinile şi cănile, odată cu eliminarea, practic, a tuturor
elementelor culturale anterioare, amintite de noi mai sus şi care nu au fost adaptate fenomenului
Noua8. Din această perspectivă, putem încadra mormântul descoperit de noi în faza a II-a de
evoluţie a culturii Noua, cu atât mai mult cu cât pentru o astfel de atribuire pledează un element
tipologic extrem de important: butonii în care se termină toartele vasului de tip cantharos9. Acest
tip de vas (cană/ceaşcă), cu peretele arcuit sau rotunjit spre fund, cu două toarte supraînălţate ce
pornesc din buza vasului şi se termină fie prin creste, fie prin butoane cilindrice, este socotit
definitoriu pentru cultura Noua10. Mai departe, raportându-se la acelaşi element, mai precis la
terminaţiile toartelor (în cazul de faţă butoni), menţionăm opinia lui Kurt Horedt care aprecia că
formele cu muchii pe toarte sunt mai vechi decât cele cu butoni cilindrici (prima formă ar fi fost
cea cu toarta supraînălţată deasupra buzei, din care mai apoi s-a dezvoltat toarta cu creastă şi în cele
din urmă cea cu buton cilindric11), opinie împărtăşită şi de Zoltan Székely12. Oricum, fără să
insistăm asupra acestui aspect, trebuie să remarcăm doar că atât vasele cu toartele terminate în
7

Andriţoiu 1992, p. 67.
*** 2000, p. 202.
9
O primă încercare de încadrare cronologică, realizată tocmai în funcţie de acest element tipologic a fost făcută de Ioan
Nestor (Nestor 1933, 116-118, nota 481).
10
Székely 1965, p. 22.
11
Horedt 1953, p. 807.
12
Székely op. cit., p. 24.
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muchii, cât şi cele cu terminaţii sub formă de butoni cilindrici sunt proprii fazei a II-a de evoluţie a
culturii Noua13.
Descoperirea de la Valea Viilor este importantă în primul rând pentru că de pe raza
judeţului Sibiu au fost semnalate până în prezent puţine descoperiri aparţinând culturii Noua14;
legat de acest aspect trebuie menţionat faptul că - tot pentru această zonă - în ceea ce priveşte
contextul arheologic (în care atât mortul cât şi inventarul funerar asociat este găsit şi înregistrat în
condiţii stratigrafice atât de clare), deocamdată, acesta este singurul.
Cele mai importante necropole de tip Noua (care în general sunt de dimensiuni reduse, mult
mai numeroase fiind mormintele izolate) sunt prezente în Transilvania la Cluj –„Strada Banatului”
(45 morminte), Braşov – „Noua” (4 morminte), Moreşti (25 morminte), Târnava (4 morminte),
Teiuş (două grupuri cu 6 şi 12 morminte), etc15.
În momentul de faţă, cu toate că înclinăm spre ipoteza existenţei unei înmormântări izolate,
nu putem şti sigur dacă mormântul descoperit la Valea Viilor este unul singur sau face parte dintr-o
necropolă; considerăm că această dilemă poate fi rezolvată în viitor printr-o cercetare arheologică
de informare.
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after the cleaning of the profile and beginning of the excavation.
Fig. 4 - Complexul după curăţare. Funeral complex exposed.
Fig. 5 - Detalii cu inventarul funerar asociat. Details of associated funeral artifacts.
Fig. 6 - Detalii cu inventarul funerar asociat. Details of associated funeral artifacts.
Fig. 7 - Vasul de tip kantharos. Kantharos typ vase.
Fig. 8 - Vasul de tip kantharos. Desen după restaurare. Kantharos typ vase. Drawing after
restauration.
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SUMMARY: CONTRIBUTIONS TO THE ARCHAEOLOGICAL REPERTOIRE OF LASLEA
COMMUNE (SIBIU COUNTY).
The authors of this study introduce in the scientific circuit a series of new discoveries from Laslea
(Sibiu county) subsequent to surface researches done in the years 2001-2004. To these finds are
also added all the archaeological discoveries on the territory of the commune and some mistakes
about the toponymy of the area are rectified: these mistakes are due to the ignorance of the
situation on the whole (Laslea-Pe Şes).
Seven new points with archaeological finds have been identified. To them we add the materials
already published. The finds are presented alphabetically. To each point we include culturally and
chronologically differentiated discoveries: Daneş-Fântâna Marcului (Petreşti ?, Coţofeni, the final
stage of Early Bronze, Wietenberg), Floreşti-Beachelz (new find)(Wietenberg); Laslea-Cariera de
nisip (field localization), Laslea-La Brazi (topographic localization and the identification of the
fortified elements), Laslea-Jimon (new find)(Starčevo-Criş, Coţofeni, the final stage of Early
Bronze, Wietenberg), Laslea-Pe Şes (new find)( the final stage of Early Bronze, Wietenberg
culture), Laslea-Späzer Nach (topographic localization), Laslea-Uscătorie (new find)(Wietenberg
culture), Laslea-Unghiul Prodului (topographic localization of the roman vicus), Laslea-Pe Podei
(Coţofeni culture), Mălâncrav-Faţa Morii (new find)(Coţofeni culture, the final stage of Early
Bronze, Wietenberg culture), Mălâncrav-Str. Crişului nr. 416 (dacian materials 1st century BC-1st
century AD); identical materials from Nr. 273; Mălâncrav-Şteobor (new find)(Wietenberg culture);
Roandola-Biertelmendoala (new find)(Early Bronze); Roandola-Gherghindoala (new find)(dacian
discoveries).
Cadrul geografic
Comuna Laslea se situeazặ, din punct de vedere al poziţionării geografice, între 46º 13’
13.95’’ N, 24º 38’ 57.56’’ E, în extremitatea de nord-est a judeţului Sibiu (harta 2), pe malul stâng
al râului Târnava Mare, la o distanţă de 82 km nord-est faţă de municipiul Sibiu, la 28 km est faţă
de oraşul Mediaş, la 8 km est faţă de oraşul Dumbrăveni şi la 18 km vest faţă de oraşul Sighişoara
(harta 1).
Comuna Laslea are o suprafaţă de 115 km², fiind formată din satele Rondola, Noul Săsesc,
Floreşti (Felţa) şi Mălâncrav. Teritoriul acesteia este drenat de râul Laslea, afluent de stânga al
Târnavei Mari care adună în mănunchi pârâurile Felţa, Mălâncrav, Lapşa şi Haiavale (harta 3).
Limitele comunei sunt reprezentate în est de comuna Daneş, aflată în judeţul Mureş; în sud de
comuna Iacobeni şi de oraşul Agnita; în vest de comuna Biertan, iar limita nordică este reprezentată
de comuna Hoghilag (harta 2).
Cota maximă de altitudine pe teritoriul comunei Laslea este de 663 m în Dealul Hulii, situat
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în sudul comunei, unde se aliniază cele mai mari altitudini ce depăşesc 600 m, iar cota minimă de
altitudine este de 324 m în lunca Târnavei Mari1.
Din punct de vedere geografic, comuna Laslea se situează în cadrul unităţii de relief
reprezentată de Depresiunea Colinară a Transilvaniei şi mai precis face parte din subunitatea
Podişul Hârtibaciului. Relieful deluros al comunei este reprezentat de Dealurile Roandolei, care
constituie o unitate periferică a Podişului Hârtibaciului. Acestea se înscriu la rândul lor în unitatea
mai largă a Podişului Mediaşului2.
În cadrul culoarelor de vale un loc aparte îl ocupă valea Târnavei care prezintă o extensie
mai mare, în cadrul său exitând toate elementele specifice unui relief fluviatil. În acest sector
Târnava Mare are o vale îngustă fiind sectorul cel mai îngust al râului între Sighişoara şi Mediaş,
pe unele locuri reducându-se la fâşii înguste între poziţia albiei minore şi fruntea primei terase,
evolutiv înregistrându-se o luncă înaltă şi o luncă joasă cu valori variabile datorită conurilor de
dejecţie şi a meandrelor. Astfel, avem şi areale foarte mici cu terase de meandru3. Lunca înaltă are
o altitudine relativă de 1,70-2,20 m, iar altitudinea relativă a luncii inferioare este de 0,60-1,30 m.
Bălţile şi mlaştinile din cadrul luncii joase sunt legate de debitele sezoniere ale Târnavei Mari4.
Din punct de vedere climatic, comuna Laslea se încadrează în tipul de climat de podiş sau
de dealuri joase, cu climat temperat-continental de nuanţă central-europeană. Temperatura medie
anuală şi lunară este aproximativ uniformă5. Temperatura medie anuală se ridică la 8˚-9˚ C.
O caracteristică a văii Laslei este faptul că aceasta are mai multe denumiri, în funcţie de
localităţile traversate. Astfel în amonte de satul Nou Săsesc, aceasta se numeşte valea Noului. După
ieşirea de pe teritoriul satului amintit, în amonte de localitatea Roandola aceasta poartă numele de
valea Roandolei şi abia în aval de aceasta este denumită valea Laslei.
Pârâul Laslea prezintă o serie de afluenţi, pe dreapta şi pe stânga, valea Lapşa, pârâul
Mălâncrav, pârâul Felţa (harta 4).
În partea de nord a comunei se situează râul Târnava Mare, principalul colector al pârâurilor
de pe teritoriul comunei. Orientarea generală a văilor este pe direcţia sud-nord. Pârâul Laslea
urmează un curs pe direcţia sud-nord până la confluenţa cu pârâul Lapşa, ca apoi să-şi schimbe
direcţia pe un traseu SV-NE până la confluenţa cu Târnava Mare.
Pe alocuri apar şi izvoare, cum este cazul punctului Roandola-Biertelmendoala, unde pânza
freatică este foarte aproape de suprafaţă, pe o suprafaţă de aproximativ 1-2 ha existând cel puţin 34 izvoare.
Pe arealul comunei Laslea predomină solurile argiloiluviale pe cele mai mari suprafeţe. Pe
suprafeţe mai restrânse se întâlnesc şi soluri hidromorfe şi soluri neevoluate sau trunchiate6.
Istoricul cercetărilor
Teritoriul comunei Laslea reprezintă un areal destul de puţin cercetat în ceea ce priveşte
vestigiile arheologice preistorice. Majoritatea descoperirilor sunt fortuite sau se datorează
cercetărilor arheologice de suprafaţă.
Primele menţionări ale descoperirilor din această zonă se înregistrează încă din secolul al
XIX-lea.
La Floreşti (Felţa - vechea denumire a satului), în punctul Făget (Beschelz) s-au descoperit
mai multe urne7, datând probabil, din epoca fierului8, nefăcându-se însă alte precizări.
La Noul Săsesc, pe locul Pădurii Bisericii, s-a descoperit în anul 1856 un depozit de
1

Morar 2002, p. 4.
Gârbacea-Grecu 1984, p.34.
3
Sorocovschi 1996, p. 44-45.
4
Ibidem, p. 45.
5
În ceea ce priveşte analiza elementelor climatice pentru temperatură, a grosimii stratului de zăpadă şi a cantităţilor de
precipitaţii, aceasta s-a bazat pe datele de observaţie, înregistrate pe o perioadă de trei ani, de la staţia meteorologică
Dumbrăveni şi staţia hidrologică Laslea.
6
Gârbacea-Grecu 1984, p. 53.
7
Luca et alii 2003, p. 103.
8
Ibidem.
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bronzuri achiziţionat de Muzeul din Sighişoara9. Depozitul este încadrat de M. PetrescuDâmboviţa în Hallstatt A10. Depozitul face parte din seria Moigrad-Tăuteu din secolul X î.Chr.11.
La Roandola, în punctul numit Râpa Făgetului (Beachelzgrowen) s-au descoperit urne,
nefăcându-se însă şi alte precizări12. Pe cuprinsul aceleiaşi localităţi, s-au descoperit într-un loc
neprecizat două săbii dacice (?) din fier13.
Semnalări mai recente de materiale şi situri arheologice de pe teritoriul comunei apar
începând cu anii 1960. Astfel, la Laslea-La Brazi (Burgberg) s-a descoperit în 1958, de către ing.
Eberhard Amlacher, o fortificaţie, poziţionată pe un deal masiv, parţial împădurit, aflat la
extremitatea de nord a zonei de păşunat Laslea, în apropierea şoselei naţionale DN 1414. Cercetările
de suprafaţă efectuate între anii 1994-1998 au evidenţiat existenţa unei fortificaţii de tip „pinten
barat”. Elementele de fortificaţie constau într-un baraj principal care separă botul de deal de zona
de păşune, fiind compus din două valuri mari cu şanţ intermediar, dezvoltate pe o lungime de 160
m şi o lăţime de 15-20 m. Pe latura de V-NV este semnalată o terasare, care înconjoară pe curba de
nivel botul de deal. Materialele recoltate aparţin culturii Coţofeni, bronzului timpuriu15 şi culturii
Wietenberg16. Autorul descoperirii este de părere că fortificaţia ar fi putut fi folosită şi în perioada
bronzului mijlociu, ca apoi să fie amplificată în Hallstattul timpuriu prin construirea unui baraj pe
latura de sud17. De asemenea, Gh. Baltag este de părere că ar putea exista posibilitatea suprapunerii
unei aşezări Wietenberg de către valurile de pe latura sudică18.
În 1960 s-au descoperit în punctul Cariera de Pietriş Laslea morminte de inhumaţie
databile în epoca timpurie a bronzului19. N. Boroffka localizează însă o fortificaţie Wietenberg în
acest punct20, fapt care duce la divergenţe de opinie între acesta şi Gh. Baltag, care susţine totuşi că
fortificaţia de epoca bronzului se află în punctul La Brazi21, între cele două puncte fiind, de altfel, o
distanţă de doar câţiva kilometri. În ceea ce priveşte divergenţele legate de elementele de
fortificaţie, tindem să dăm crezare opiniei lui Gh. Baltag, datorită situaţiei din teren. În apropierea
gropii de gunoi, exact în dreptul intersecţie dintre DN 14 şi DJ 143, există într-adevăr o amenajare
antropică, dar aceasta nu îndeplineşte caracteristicile unei fortificaţii, aceasta fiind mai degrabă o
amenajare de taluzare a marginii primei terase de pe malul stâng al Târnavei Mari, datorită
excavărilor de nisip, efectuate dinspre margine spre interiorul terasei, existând într-adevăr senzaţia
unui val, de aprox. 20-30 m lungime, pe buza terasei. Acesta se închide însă spre exterior şi nu spre
interior cum ar fi fost în cazul unei fortificaţii.
În punctul Unghiul Prodului situat pe malul Târnavei Mari a fost descoperit în 1968 un
tezaur format din 28 de monede imperiale romane, a căror serie începe cu Augustus şi se încheie cu
Valentinian. Vestigiile romane de aici (după părerea autorilor un vicus), acoperă o suprafaţă de
câteva hectare. De pe arealul acestui vicus s-a recoltat prin intermediul cercetărilor de suprafaţă
ceramică romană provincială, ceramică dacică lucrată de mână, fragmente de râşniţe romane,
precum şi resturi de cărbune şi de chirpic22. În acelaşi punct, s-a descoperit, în zona plantaţiilor de
hamei o aşezare aparţinând culturii Coţofeni23, dintre artefactele descoperite, demn de amintit fiind
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Ibidem, p. 152.
Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 132.
11
Luca et alii 2003, p. 152.
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Ibidem, p. 181.
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Ibidem.
14
Baltag 2000, p. 41.
15
Ibidem.
16
Ibidem, p. 58.
17
Ibidem, p. 41.
18
Ibidem, p. 58.
19
Ibidem, p. 58.
20
Boroffka 1994, p. 52, 243.
21
Baltag 2000, p. 58.
22
Luca et alii 2003, p. 122, Popa 2002, p.108, Protase 1980, p.52.
23
Baltag 2000, p. 41, Luca et alii 2003, p. 121.
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un topor de bazalt de tip pană24.
În septembrie1971 a fost descoperit, datorită lucrărilor de excavare în cariera de nisip de pe
buza terasei Spätzer Nach, din lunca Târnavei Mari, un mormânt celtic izolat, al cărui inventar
constă dintr-o sabie cu mânerul rupt, cu lama şi teaca relativ bine păstrate, un vârf de lance, două
vase întregibile şi unul întreg25.
În urma unor periegheze efectuate în zonă de către Gh. Baltag, a fost descoperită, la Laslea,
în punctul Pe Şes o aşezare preistorică, de pe care au fost recoltate materiale ceramice Coţofeni,
Wietenberg şi hallstattiene26.
Gh. Baltag semnalează şi la Mălâncrav, la sud de sat, în punctul Valea Rujii, mai precis la
confluenţa dintre valea Rujii şi valea Hulii, o aşezare preistorică situată pe o terasă dominantă, de
formă ovală, cu urme vechi de fortificaţie, materialul ceramic găsit, fiind încadrat de acesta în
cadrul culturii Coţofeni27.
În intravilanul localităţii Mălâncrav, pe Strada Crişului nr. 416, în curtea din spatele casei
familiei Wagner, au fost descoperite în 1996 trei gropi cu morminte de incineraţie, vizibile într-un
profil realizat de secţionarea terasei din spatele casei, în vederea lărgirii spaţiului curţii28.
Conţinutul materialelor scurse din profil consta din fragmente de cărbuni, cenuşă, chirpic, granule
de pământ si pietre arse, ceramică dacică arsă secundar. Conform informaţiilor oferite de
proprietar, se pare că au mai fost deranjate şi alte morminte de înhumaţie, cu ocazia efectuării altor
amenajări29.
În Muzeul Agnita se află materiale ceramice Coţofeni, acestea provenind de pe teritoriul
satului Noul Săsesc30, punctul unde s-a făcut descoperirea nefiind însă precizat.
În ceea ce priveşte descoperirile izolate, în colecţia particulară Rotar Gabriel din Laslea
există un topor cu braţele în cruce de tip Jászládány şi o piatră şlefuită, plată, de forma unui
triunghi cu laturile egale, descoperite în albia Târnavei Mari31. Tot în albia Târnavei Mari a fost
descoperit un topor de piatră şlefuită, cu o perforaţie nefinalizată, constatare care duce la concluzia
că piesa este un rebut32. Din aceiaşi colecţie face parte şi un bulgăre de sticlă de culoare albastrucobalt33, descoperit într-o grămadă de pietriş excavată din albia Târnavei Mari.
În această lucrare ne-am propus şi includerea sitului de la Daneş-Fântâna Marcului, cu
toate că acesta aparţine, conform împărţirii teritoriale actuale, comunei Daneş (jud. Mureş),
deoarece situl se află pe graniţa formată de hotarele comunelor Laslea şi Daneş. Această aşezare de
terasă se află la 300 de metri vest de sat34, un fragment ceramic si un fragment de idol fiind
publicate în 197735. Gh. Baltag încadrează acest sit ca şi o posibilă aşezare petreşteană de
dimensiuni modeste36, la care se adaugă existenţa unei aşezări atribuite culturii Bodrogkeresztúr pe
teritoriul comunei Daneş37.
Cultura materială
Prin efectuarea unei serii de cercetări de suprafaţă de-a lungul anilor 2002-200438 s-a reuşit
identificarea majorităţii punctelor prezentate în cadrul istoricului cercetărilor, mai puţin a aşezării
24
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Luca et alii 2003, p. 122.
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Baltag 2000, p. 98; Luca et alii 2003, p. 125.
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Baltag 2000, p. 98.
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Roman 1976, p. 83; Luca et alii 2003, p. 152.
31
Georgescu-Rotar 2003, p. 16-17, pl. I/1, 3; Luca et alii 2003, p. 121.
32
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33
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34
Baltag 2000, p. 35.
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36
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de la Mălâncrav-Valea Rujii”39, a locului descoperirii urnelor de la Roandola-Râpa Făgetului
(Beachelzgrowen)”40, a locului descoperirii materialelor ceramice Coţofeni de la Noul Săsesc,
aflate în Muzeul din Agnita41. De asemenea, nu s-a reuşit identificarea locului descoperirii
depozitului de bronzuri de la Noul Săsesc-Pădurea Bisericii42, fostul lot de pădure a Bisericii
Evanghelice din această localitate având o suprafaţă de 30 ha.43
Cu ocazia acestor cercetări de suprafaţă s-au recoltat materiale arheologice din majoritatea
punctelor arheologice de pe arealul comunei, menţionate cu diferite ocazii în literatură. De
asemenea s-au descoperit şi s-au recoltat materiale arheologice din alte opt puncte arheologice
inedite din cadrul aceluiaşi teritoriu.
În ceea ce priveşte prezentarea siturilor şi a artefactelor descoperite propunem o tratare în
ordine alfetică a acestora.
1. Daneş - Fântâna Marcului (comună, jud. Mureş)
După cum am mai amintit şi în istoricul cercetărilor, propunem includerea acestui sit
datorită faptului că acesta se situează pe graniţa formată de hotarele comunelor Laslea şi Daneş,
delimitarea fiind făcută de un drum amenajat între plantaţia de hamei, aflată pe hotarul comunei
Laslea şi a parcelelor arabile de pe teritoriul comunei Daneş. Aşezarea se află la aproximativ 300
de metri vest de comuna Daneş, la marginea drumului naţional DN 14, pe o terasă dominantă,
aceasta fiind a doua terasă neinundabilă de pe malul stâng al Târnavei Mari (fig. 13). De remarcat
este prezenţa pânzei freatice foarte aproape de suprafaţă, la baza terasei, datorită acestui fapt
existând un număr mare de izvoare. De pe cuprinsul aşezării s-au recoltat materiale ceramice
aparţinând eneoliticului, culturii Coţofeni, etapei finale a bronzului timpuriu şi a bronzului
mijlociu.
Materialele reprezentate de fragmente ceramice aparţinând eneoliticului timpuriu
(încadrarea făcută de noi se bazează exclusiv pe factura ceramicii), descoperite în acest punct sunt
foarte puţine la număr şi foarte fragmentar şi nu prezintă nici un element tipic de decor sau formă.
În ceea ce priveşte factura acestor fragmente ceramice, acestea fac parte din categoria semifină, ca
degresant s-a folosit nisip şi mâl, arderea şi netezirea sunt foarte bune, culoarea acestora fiind
cărămizie.
Materialele aparţinând culturii Coţofeni descoperite în acest punct se încadrează în
categoria fină (Pl. I/ 3) şi semifină (Pl. I/ 1), au o ardere relativ bună, o netezire bună, ca degresant
fiind folosit nisipul şi pietricelele, culoarea acestora având nuanţe de cărămiziu sau cenuşiu gălbui.
Categoria grosieră (Pl. I/ 2-5 ) este realizată dintr-o pastă omogenă, ca degresant au fost folosite
nisipul şi pietricelele, uneori acestea fiind combinate cu cioburi pisate, arderea este slabă, netezirea
superficială, iar culoarea este cărămizie sau cenuşiu-gălbuie.
Elementele de decor sunt reprezentate de incizii înguste, adânci sau superficiale, dispuse în
genul ramurilor de brad (Pl. I/ 1, 3).
Materialele aparţinând bronzului timpuriu descoperite în acest punct se încadrează în etapa
finală a bronzului timpuriu (BT III), respectiv în orizontul descoperirilor de tip Besenstrich und
Textilmuster şi aparţin categoriei semifine (Pl. I/ 6-11, 15), fiind realizate dintr-o pastă omogenă,
având ca degresant nisip si pietricele, beneficiind de o ardere bună. Din punct de vedere al tratării
suprafeţelor se remarcă o netezire superficială, culoarea fiind cărămizie sau cu nuanţe de cenuşiudeschis, cenuşiu-gălbui. Categoria grosieră (Pl. I/ 12, 14) are ca degresant nisip şi pietricele, o
ardere bună sau o ardere relativ slabă, aceasta cauzând un miez cenuşiu în spărtură (Pl. I/ 14),
prezentând o netezire slabă, culorile fiind cărămiziu sau cenuşiu.
Ornamentele sunt reprezentate de decorul sub forma Besenstrichverziehrungen (Pl. I/ 6-9;
Pl. I/ 10-11), de brâuri cu impresiuni sub forma crestăturilor (Pl. I/ 12), de brâuri alveolate, ce au
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dispuse dedesubt o şănţuire superficială, ce poate fi interpretată ca o incizie (Pl. I/ 14) sau buze
îngroşate, ornamentate cu alveole (Pl. I/ 12, 15).
Materialele ceramice aparţinând etapei bronzului mijlociu sunt foarte fragmentare şi puţine
la număr. Categoria fină (Pl. I/ 16) are ca degresant nisip, o ardere foarte bună, prezintă o netezire
foarte bună, culoarea fiind de un brun deschis. Categoria grosieră (Pl. I/ 13) foloseşte ca şi
degresant nisip şi pietricele, arderea este de asemenea foarte bună, suprafeţele sunt netezite,
culoarea este cărămizie. Elementele de decor sunt reprezentate de împunsături ce formează un
ornament independent aflat sub buza vasului (Pl. I/ 16) şi de caneluri oblice, nedistanţate (Pl. I/ 13).
Starea de conservare a ceramicii aparţinând acestei perioade nu ne poate oferi suficiente indicii
pentru încadrarea culturală a acestora.
Din cadrul materialului litic, se poate aminti o aşchie de rocă silicioasă de culoare brun
închisă, care, la o examinare prin observaţie directă nu prezintă urme de prelucrare ulterioară (Pl.I/
17).
2. Floreşti (Felţa) – La Făget (Beachelz ) (sat, com. Laslea, jud. Sibiu)
Aşezarea se situează pe prima terasă neinundabilă de pe malul drept al văii Felţa, la
confluenţa pârâului Beachelz cu valea Felţii, la aproximativ 250-300 m la sud de ieşirea din sat.
În urma unor cercetări de suprafaţă întreprinse în anul 2004 s-au descoperit din acest punct
materiale ceramice aparţinând bronzului mijlociu şi o serie de materiale ceramice aparţinând Evului
Mediu timpuriu, acestea din urmă nefăcând însă obiectul acestei lucrări. De asemenea, s-a putut
observa că materialele ceramice se extind pe ambele părţi ale drumului ce duce spre Lăcuţ.
Lotul de materiale ceramice descoperite nu este foarte numeros, aceasta datorându-se şi
faptului că suprafaţa respectivă este cultivată cu o cultură de lucernă. De asemenea, materialele
sunt ca şi în cazul majorităţii materialelor descoperite pe arealul comunei, foarte fragmentare.
Fragmentele ceramice aparţin bronzului mijlociu, respectiv culturii Wietenberg (Pl. II/ 1-5).
Ele fac parte din categoria semifină, şi sunt realizate dintr-o pastă omogenă, în a cărei compoziţie
se foloseşte ca degresant nisip şi pietricele, uneori apărând şi cioburi pisate. Arderea acestora este
foarte bună, prezintă o netezire foarte bună, gama cromatică cuprinzând cenuşiu deschis, brun
cărămiziu şi negru.
Decorul este reprezentat de banda îngustă umplută cu crestături (Pl. II/ 1), de spirale realizate
cu ajutorul inciziilor (Pl. II/ 2) şi de impresiuni oval-alungite de forma unor „boabe de grâu”
asociate cu incizii adânci (Pl. II/ 3).
3. Laslea – comună, jud. Sibiu
3.1 Cariera de nisip
Acest punct se află la aproximativ 200 m est de intersecţia formată de drumul naţional
DN14 cu drumul judeţean DJ 143, pe partea stângă a şoselei naţionale. Cariera din care se efectuau
excavări de nisip în anii 196044, a fost transformată în anii 1990-1995 în groapa de gunoi a
comunei Laslea şi a oraşului Dumbrăveni, din acest motiv nu s-a reuşit efectuarea unor noi
cercetări de suprafaţă. Astfel nu putem prezenta material inedit din acest punct, rezumându-ne doar
la prezentarea descoperirilor din anii 1960, din cadrul istoricului cercetărilor.
3.2 La Brazi (Burgberg )
Punctul se situează pe un bot de deal masiv, parţial împădurit, situat la extremitatea de nord
a zonei de păşunat a comunei Laslea, în apropierea şoselei DN 14, mai exact între drumul ce se
desprinde din DN 14 şi duce spre comuna Hoghilag, şi halta C.F.R. „Luna”.
Situl se caracterizează prin prezenţa unei fortificaţii de tip „pinten barat”, elementele de
fortificaţie constând în existenţa unui baraj pe latura de sud realizat din două valuri cu şanţ
intermediar şi a unui val care înconjoară botul de deal pe laturile de est, vest şi sud. Aceste valuri
sunt însă de mici dimensiuni. Cercetările de suprafaţă efectuate în mai multe rânduri, pe perioada
anilor 2002-2004, s-au soldat într-adevăr cu identificarea elementelor de fortificaţie prezentate mai
sus, însă nu s-a reuşit însă descoperirea nici măcar a unui singur fragment ceramic (!). Ţinând cont
de acest lucru, mulţumim d-lui dr. Zeno Karl Pinter (Universitatea Lucian Blaga Sibiu), de
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amabilitatea de care a dat dovadă, prin sugerarea ideii ca aceste elemente de fortificaţie ar putea fi
privite, ca şi elementele unei posibile fortificaţii săseşti. Aceasta nu ne face însă să nu luăm în
calcul şi cu opinia lui Gh. Baltag45, situaţia trebuind însă să fie clarificată prin efectuarea unor
cercetări sistematice.
3.3 Jimon
Acest sit a fost descoperit în urma cercetărilor de suprafaţă întreprinse în primăvara anului
2004. Acesta se află la aproximativ 3 km sud de Laslea, pe partea dreaptă a drumului ce duce spre
Roandola, pe prima terasă neinundabilă de pe malul stâng a pârâului Laslea, la confluenţa pârâului
Jimon cu pârâul Laslea. De menţionat este faptul că materialele ceramice s-au descoperit pe ambele
părţi ale drumului spre Fundătura Jimonului, care se desprinde din drumul spre Roandola şi
desparte parcelele agricole.
Materialele ceramice descoperite de pe cuprinsul acestei aşezări aparţin neoliticului, etapei
finale a eneoliticului, perioadei finale a bronzului timpuriu şi perioadei bronzului mijlociu.
Materialele ceramice aparţinând neoliticului timpuriu (cultura Starčevo-Criş) (Pl. II/ 6-9) se
încadrează în categoria grosieră (Pl. II/ 7, 9) şi semifină (Pl. II/ 6, 8), şi prezintă o ardere, în
general, slabă, având ca degresant materie organică (pleavă tocată), uneori adăugându-se şi cioburi
pisate (Pl. II/ 7). Netezirea este bună, culoarea fiind reprezentată de nuanţe de cărămiziu, cărămiziu
gălbui, de nuanţe de brun deschis şi brun-cărămiziu, fragmentele prezentându-se negre în spărtură.
Datorită numărului mic de materiale se pot menţiona ca elemente de decor doar barbotina
stropită (Pl. II/ 6, 7), alături de câteva funduri drepte (Pl. II/ 8, 9).
Materialele aparţinând culturii Coţofeni (Pl. III/ 1-2) ce se încadrează în categoria fină
(degresant nisip şi cioburi pisate), prezintă o ardere relativ bună, o netezire foarte bună, culoarea
acestora fiind cărămizie la exterior şi cenuşie sau cenuşiu-gălbuie pe interior. Elementele de decor
caracteristice culturii Coţofeni sunt inciziile înguste sub forma „ramurilor de brad” (Pl. III/ 2) şi
impresiunile cu unghia dispuse în şiruri verticale (Pl. III/ 1).
Fragmentele ceramice aparţinând etapei finale a bronzului timpuriu (BT III), de tip
Besenstrich und Textilmuster, aparţin speciei ceramice semifine (Pl. III/ 3-6, 8, 18), având ca
degresant nisip, uneori cu granulaţie mare, şi pietricele. Arderea şi netzirea sunt bune, culoarea
acestora fiind cărămizie, cenuşie cu nuanţe deschise sau închise, brună sau brun-cărămizie.
Categoria grosieră (Pl. III/ 7) ce utilizează ca degresant nisip şi pietricele, prezintă o ardere bună, o
netezire atentă, culoarea dominantă fiind cenuşiu.
Decorul este reprezentat de alveole aplicate sub buza vaselor (Pl. III/ 6), de crestături
aplicate pe buza recipientelor (Pl. III/ 5), striuri executate cu măturicea (Besenstrichverzierungen)
(Pl. III/ 18) sau de alveole pe buză (Pl. III/ 7). De remarcat este faptul că în cadrul acestor materiale
apar şi elemente de decor caracteristice etapei mijlocii a bronzului timpuriu, reprezentate de brâuri
simple (Pl. III/ 3-4).
Fragmentele ceramice aparţinând bronzului mijlociu, respectiv culturii Wietenberg se
încadrează în specia fină (Pl. III/ 9, 12, 13, 16,17; Pl.IV/ 3-5), degresanţii utilizaţi fiind nisipul,
pietricele, cioburi pisate. Arderea şi netezirea sunt foarte bune, unele fragmente ceramice fiind
lustruite pe interior sau pe exterior. Gama cromatică cuprinde cărămiziu-gălbui, cenuşiu-gălbui,
cenuşiu închis, brun, brun-gălbui şi brun închis. Categoria semifină (Pl. III/ 11, 14; Pl. IV/ 1-2) are
ca degresant nisip şi pietricele uneori combinate cu cioburi pisate. Arderea şi netezirea relativ bune,
gama cromatică dominată de cenuşiu-gălbui, cărămiziu-gălbui, brun-gălbui şi brun cenuşiu,
caracterizează categoria semifină. Categoria grosieră are ca degresant nisip cu granulaţie mare şi
pietricele, arderea fiind bună bună.
Decorul este reprezentat de banda îngustă umplută cu haşuri în reţea, încadrată de o incizie
orizontală (Pl. IV/ 3), de impresiuni sub forma unor puncte mici în asociere cu incizii aplicate pe
interiorul vaselor (Pl. III/ 12), de linii orizontale efectuate cu ajutorul inciziilor pe exteriorul sau
interiorul vaselor (Pl.III/13; Pl. IV/ 1), şi de butoni cilindrici, scunzi, aplicaţi sub lobii unor
străchini (Pl. III/ 13).
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Din acest punct putem aminti un fragment ceramic (Pl. III/ 15) care se încadrează în
categoria fină, ardere relativ bună (negru pe exterior şi cărămiziu pe interior), lustruit pe exterior,
pentru care s-a utilizat nisip ca şi degresant. Acest fragment este decorat cu caneluri dispuse
orizontal, ţinând cont de aceasta dar şi de factura acestui fragment există posibilitatea ca acesta să
aparţină Hallstatt-ului.
Materialul litic este reprezentat de câteva fragmente de roci silicioase de culoare neagră.
3.4 Pe Şes
Acest punct se află la aproximativ 300m nord-vest de satul Laslea pe prima terasă
neinundabilă de pe malul drept al pârâului Laslea, la confluenţa pârâului Daneşului cu pârâul
Laslea.
Cu ajutorul cercetărilor de suprafaţă efectuate în primăvara anului 2004 s-a reuşit
identificarea în acest punct a sitului localizat greşit de către A. Georgescu şi G. Rotar în Unghiul
Prodului46, prin aceasta, dorindu-se corectarea acestei erori datorate necunoaşterii în totalitate a
situaţiei din teren la acel moment.
Totodată, cu prilejul acestor cercetări de suprafaţă, s-a recoltat un lot de materiale ceramice
aparţinând tuturor etapelor epocii bronzului.
Fragmentele ceramice aparţinând bronzului timpuriu, descoperite în acest punct se
încadrează în categoria speciei ceramice semifine (Pl. IV/ 8-10), fiind realizate dintr-o pastă
omogenă, ce a folosit ca degresant nisipul şi pietricele. Arderea şi netezirea sunt relativ bune,
culoarea fiind cărămizie sau cenuşiu-gălbuie.
În ceea ce priveşte decorul, se regăsesc elemente caracteristice atât etapei mijlocii a
bronzului timpuriu, reprezentate de brâuri simple (Pl. IV/ 10), cât şi elemente specifice etapei
finale, reprezentate de scrijelituri gen „scoarţă de copac” (Besenstrichverziehrungen)(Pl. IV/ 11) şi
de brâuri ornamentate cu alveole (Pl. IV/ 8-9).
Fragmentele ceramice aparţinând culturii Wietenberg (Pl. IV/ 11-12; Pl. IV/ 14, 18 Pl. V/ 3)
aparţin categoriilor fină şi semifină, în compoziţia pastei intrând ca degresant nisipul şi pietricele,
uneori acestora adăugându-se mâl sau cioburi pisate. Arderea acestora este relativ bună, ca şi
netezirea, gama cromatică cuprinzând cărămiziu, cărămiziu-gălbui, cenuşiu, cenuşiu închis, brun şi
brun deschis.
Decorul este reprezentat de incizii (Pl. IV/ 1, 12), caneluri dispuse oblic (Pl. V/ 5), brâuri
simple în asociere cu incizii (PL. IV/ 16), de brâuri simple (Pl. IV/ 17) şi de brâuri alveolate (Pl.
IV/ 13).
Cultura Noua
Uneltele de os sunt reprezentate de un omoplat de animal cu marginea cavităţii glenoide
crestată (Fig. 7), o prelucrare atentă observându-se doar asupra părţii utilizabile a piesei. În ceea ce
priveşte utilizarea acestui tip de unealtă, este posibil să fi fost folosită la prelucrarea pieilor de
animale sau la tratarea preliminară a ceramicii47.
Materialul litic descoperit în acest punct este reprezentat de câteva fragmente de roci
silicioase, de culoare neagră, brună şi brun-roşcată.
3.5 Späzer Nach
Punctul se află pe prima terasă neinundabilă de pe malul drept al Târnavei Mari, la 300 m
vest de intersecţia formată de DN 14 cu DJ 143, mai exact la aproximativ 100-150 m distanţă, pe
partea stângă a drumului Târnavei, din locul în care acesta se desprinde de DN 14.
Datorită lucrărilor de excavare din septembrie 1971, în cariera de nisip de pe buza terasei
Späzer Nach, din lunca Târnavei Mari, un mormânt celtic izolat, al cărui inventar constă dintr-o
sabie cu mânerul rupt, cu lama şi teaca relativ bine păstrate; un vârf de lance, doua vase întregibile
şi unul întreg48. Inventarul acestui mormânt se află în depozitele Muzeului Naţional Brukenthal,
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însă nefiind inventariat49, nu a putut fi găsit.
3.6 Uscătorie (descoperire inedită)
Aşezarea se află pe prima terasă neinundabilă, de pe malul drept al pârâului Laslea, pe
partea dreaptă a drumului ce duce spre Mălâncrav, la aproximativ 100 m sud de terenul de fotbal al
satului Laslea.
Cercetările de suprafaţă întreprinse în 2004 s-au soldat cu recoltarea unui lot de materiale
ceramice aparţinând bronzului mijlociu, respectiv culturii Wietenberg (Pl. V/ 6-11).
Fragmentele ceramice se încadrează în categoria fină (Pl. V/ 6-8), realizate dintr-o pastă
omogenă, având în compoziţia sa ca degresant nisip în combinaţie cu cioburi pisate, cu pietricele
sau mâl. Arderea şi neetzirea sunt foarte bune iar paleta cromatică cuprinde gălbui, cărămiziu, brun
închis şi negru; categoria semifină (Pl. V/ 9, 11) are ca degresant nisip, pietricele şi cioburi pisate.
Arderea este foarte bună, netezirea bună, culoarea este cenuşie sau brună. Categoria grosieră are ca
degresant nisip şi pietricele, arderea este relativ bună, culoarea este brun-cărămizie.
Materialele sunt puţine la număr şi fragmentare, putându-se identifica doar elemente de
decor reprezentate de proeminenţe mici, conice aplicate pe diametrul maxim al unor vase sau
străchini mici, acestea fiind asociate cu grupuri de incizii (Pl. V/ 6-7).
3.7 Unghiul Prodului
Acest toponim demarchează o unitate de parcele agricole din luncii Târnavei Mari, care
face parte la rândul ei din unitatea mare de parcele agricole, cunoscută sub toponimul Pe Târnavă.
Trebuie să amintim că în cadrul acestei unităţi există o altă subunitate numită Pe Podei,
reprezentată de un grind50. Am ţinut să lămurim această situaţie datorită faptului că toate
descoperirile din acest punct sunt localizate sub denumirea de Unghiul Prodului. Astfel în acest
punct se semnalează descoperirea unui tezaur de monede imperiale romane şi prezenţa unui vicus51.
De asemenea este semnalată prezenţa unei întinse aşezări Coţofeni52, de pe cuprinsul acesteia fiind
amintit şi un topor de bazalt de tip pană, ca şi materiale Wietenberg53.
În urma perieghezelor efectuate pe perioada anilor 2003-2004 s-a reuşit identificarea, pe
teren, a vicusului roman de aici, care se află pe un grind ce formează în acest moment malul
Târnavei pe o porţiune de câteva sute de metri. Acesta se află la aproximativ 4 km nord est de satul
Laslea, materialele arheologice neputând fi recoltate din acest punct datorită pericolului supării
malului Târnavei Mari, înalt de peste 10 metri. În profilul oferit de malul Târnavei se poate însă
observa sub stratul vegetal, un strat de cultură, de culoare cenuşie, cu o grosime de aproximativ 40
cm. Au fost recoltate o serie de materiale ceramice, de bună factură, luctate la roată rapidă,
provenind de la o gamă redusă de castroane şi străchini (pl. XI-XII). Datorită eroziunii cauzate de
Târnava Mare, malul se prăbuşeşte constant, din aşezare păstrându-se, probabil, la acest moment
doar maxim 10-15%.
În ceea ce priveşte aşezarea Coţofeni, Gh. Baltag o localizează în zona plantaţiilor de
hamei54, cercetările de suprafaţă efectuate în 2003-2004, s-au soldat însă cu descoperirea unor
materiale aparţinând culturii Coţofeni pe grindul denumit Pe Podei, care face parte din unitatea
Unghiul Prodului şi se află la aproximativ 200 m vest de vicusul roman. Latura de nord a acestui
grind a fost, într-adevăr, taluzată la momentul înfiinţării plantaţiei de hamei55, ceea ce poate fi un
indiciu în ceea ce priveşte descoperirea acestei aşezări, o dată cu înfiinţarea plantaţiei de hamei56 şi
localizarea aşezării pe acest grind. Datorită unor lucrări de excavare a fost posibilă fotografierea
unui profil, fapt care nu ajută însă la lămurirea acestei probleme, datorită faptului că în profil se pot
49
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observa doar straturile de depuneri geologice, nu şi un strat de cultură.
Materialele ceramice Coţofeni descoperite în acest punct se încadrează în categoria
semifină, au o ardere şi netezire bune, iar ca degresant a fost folosit nisip amestecat cu pietricele şi
cioburi pisate, culoarea fiind cenuşiu (Pl. IV/ 6, 7). Elementele de decor se rezumă la incizii
înguste, sub forma „ramurilor de brad” (Pl. IV/ 6) şi a impresiunilor realizate cu unghia, dispuse în
şiruri orizontale (Pl. IV/ 7).
4. Mălâncrav – sat, com. Laslea, jud. Sibiu
4.1 Faţa Morii (descoperire inedită)
Aşezarea se află pe prima terasă neinundabilă, de pe malul stâng al pârâului Mălâncrav, la
aproximativ 1 km la nord de sat, pe malul drept al pârâului aflându-se drumul ce duce spre Laslea.
Cercetările de suprafaţă întreprinse în anul 2004 s-au soldat cu descoperirea, în acest punct,
pe o suprafaţă de aproximativ 1,5 ha, a unui lot de materiale ceramice aparţinând culturii Coţofeni,
etapei finale a bronzului timpuriu, şi epocii bronzului mijlociu (cultura Wietenberg).
Materialele ceramice Coţofeni descoperite sunt puţine la număr, din acest motiv a fost
ilustrat un singur fragment ceramic (Pl. V/ 16). Acesta se încadrează categoriei fine, are ca
degresant nisip şi pietricele. Arderea este foarte bună, culoarea fiind brun închis. Ornamentul este
reprezentat de şiruri de impresiuni, realizate prin împunsături cu un obiect cu vârful ascuţit.
Fragmentele ceramice aparţinând etapei finale a bronzului timpuriu (BT III), se încadrează
în categoria semifină (Pl. V/ 17), realizată dintr-o pastă omogenă, ca degresant având nisip şi
pietricele. Arderea este bună, pereţii vaselor relativ bine neteziţi, culoarea fiind cenuşiu închis. În
cazul categoriei grosiere (Pl. V/ 18) se utilizează ca şi degresant nisipul şi pietricelele, arderea fiind
bună. Netezirea este slabă, culoarea fiind cenuşiu deschisă.
Decorul se caracterizează prin prezenţa ornamentului striat reprezentat de scrijelituri gen
„scoarţă de copac” (Besenstrichverziehrungen) (Pl. V/ 17-18) şi de alveole aplicate pe buza vaselor
(Pl. V/ 18).
Fragmentele ceramice aparţinând culturii Wietenberg (Pl. V/ 12-15, 19) se încadrează în
categoria fină şi semifină, ca degresant folosindu-se nisipul şi pietricele. Arderea este relativ bună,
suprafeţele sunt netezite, iar gama cromatică cuprinde cenuşiu închis, cărămiziu, brun şi brun
cărămiziu.
4.2 Strada Crişului nr. 416 şi nr. 273
Punctele se află în intravilanul satului Mălâncrav, pe strada Crişului, la numărul 416 în
spatele gospodăriei familiei Wagner şi pe terasa din spatele gospodăriei familiei Lăpădat, la
numărul 273 (vis-a-vis de nr. 416).
Situl de la nr. 416 a fost descoperit în 1996, din acest punct Gh. Baltag semnalând trei gropi
de incineraţie dacice, materialele recoltate de acesta fiind fragmente de cărbuni, cenuşă, chirpic,
granule de pământ si pietre arse, ceramică dacică arsă secundar57.
Cele trei complexe se pot observa în profilul realizat prin secţionarea terasei din spatele
curţii, amenajare făcută în vederea lărgirii spaţiului dintre şură şi grădină58, acesta având o lungime
de aproximativ 20 m şi o înălţime de aproximativ 3 m. Se pare că au fost deranjate şi alte morminte
de inhumaţie cu prilejul altor amenajări efectuate în curte sau în faţa casei59.
Cercetările de suprafaţă efectuate în acest punct pe perioada anilor 2003-2004 s-au soldat cu
recoltarea unui lot de materiale dacice.
Acestea se încadrează în specia lucrată cu mâna (Pl. VIII/ 5-6; VIII/ 7-8; VIII/ 11; IX/ 2-4;
IX/ 6; X 1-3) şi în cea lucrată la roată (Pl. VIII/ 9-10; IX/ 1).
Materialele ceramice lucrate cu mâna aparţin speciei semifine (Pl. VIII/ 5-6; VIII/ 7-8;
IX/2-4; IX/ 6, X/ 1-2) şi prezintă ca degresant nisip şi mâl, nisip şi pietricele, mică. Arderea este
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bună, câteva dintre ele (Pl. VIII/ 6; IX/ 3-4) prezentând o ardere secundară. Netezirea este în
general bună, excepţie făcând fragmentul din pl. IX/ 2, acesta având pe suprafaţa exterioară
denivelări pronunţate, gama cromatică cuprinzând cărămiziu, cărămiziu-gălbui şi brun cărămiziu.
Specia grosieră (Pl. VIII/ 11) are ca degresant nisip în amestec cu pietricele mari şi prezintă
o netezire bună, culoarea fiind cărămiziu-gălbuie. Şi aceste două fragmente prezintă o ardere
secundară.
Elementele de decor sunt reprezentate de incizii (Pl. IX/ 6; X/ 1-3; IX/ 4-5), de butoni
conici (Pl. IX/ 5), de brâuri alveolate simple (Pl. VIII/ 7-8) sau în asociere cu brâuri simple şi
proeminenţe aplicate pe pereţii vaselor (Pl. IX/ 3).
Ceramica lucrată la roată se încadrează în categoria semifină (VIII/ 9-10), cu o ardere foarte
bună, degresant mâl şi mică, culoarea fiind cărămizie. Categoria grosieră (Pl. IX/ 1) are în
compoziţia pastei ca degresant nisip, mâl şi mică, şi prezintă o ardere relativ bună, culoarea fiind
cărămizie.
Elementele de decor sunt reprezentate de incizii asociate cu brâuri simple dispuse pe umărul
vaselor (Pl. VIII/ 9-10) şi de incizii dispuse de asemenea pe umărul vaselor (Pl. IX/ 1).
Cu prilejul aceloraşi cercetări de suprafaţă au fost descoperite, pe terasa din spatele
gospodăriei familiei Lăpădat la nr. 273, materiale ceramice, care deşi sunt foarte fragmentare şi
reduse numeric, din punct de vedere al facturii, se aseamănă până la identitate cu cele de la nr.416.
Aceasta ne face să tragem concluzia că situl se întindea în vechime pe ambele maluri ale pârâului
Crişului, care desparte strada Crişului, nr.416 aflându-se pe malul drept al pârâului, nr. 273
aflându-se pe malul stâng, la momentul construcţiei caselor având loc probabil ample amenajări de
nivelare a teraselor de pe ambele maluri care distrug cea mai mare parte a aşezării.
În ceea ce priveşte complexele de la nr. 416, acestea ar trebui să facă obiectul unei săpături
de salvare, datorită faptului că acel profil se prăbuşeşte continuu, din terasă păstrându-se la acest
moment doar maxim 10-15%.
4.4 Şteobor (descoperire inedită)
Aşezarea se află pe a doua terasă neinundabilă, de pe malul stâng al pârâului Mălâncrav, la
aproximativ 500 m la nord de ferma zootehnică din Valea Mălâncravului, pe partea stângă a
drumului ce duce spre Laslea.
Cercetările de suprafaţă efectuate în toamna anului 2003 şi în primăvara anului 2004, s-au
soldat cu recoltarea unui lot de materiale ceramice încadrabile în epoca bronzului mijlociu,
respectiv cultura Wietenberg (Pl. VI/ 1-8).
Fragmentele ceramice descoperite se încadrează în categoria fină şi semifină (Pl. VI/ 1-4, 67), ca degresant fiind folosit nisipul cu granulaţie mare sau nisip cu pietricele. Arderea şi neteziera
sunt foarte bune, gama cromatică cuprinzând cărămiziu gălbui, cenuşiu deschis, cenuşiu cărămiziu,
brun cărămiziu, brun cenuşiu şi negru cenuşiu.
Referitor la forme putem menţiona vase cu fundul drept (Pl. VI/ 8) şi vase de atârnat (Pl.
VI/ 6), acestea având o perforaţie în partea superioară a vasului în apropierea buzei.
Cât priveşte decorul, se poate menţiona banda orizontală lată realizată cu ajutorul inciziilor
în interiorul căreia se află linii incizate (Pl. VI/ 1), canelurile dispuse oblic (Pl. VI/ 3), crestăturile
aplicate pe marginea buzei (Pl. VI/ 4) şi brâurile alveolate dispuse pe umărul vaselor (Pl. VI/ 2).
Materialul litic este reprezentat de un gratoar şi un nucleu, cu urme de desprindere a
aşchiilor (Fig. 8, 11), materia primă (rocă silicioasă) având culoarea brună.
5. Noul Săsesc – Pădurea Bisericii (sat, com. Laslea, jud. Sibiu)
Fostul lot de pădure a Bisericii evanghelice se află la est de sat şi ocupa o suprafaţă de 30
ha60. În ceea ce priveşte locul exact al descoperiri depozitului de bronzuri de aici, nu s-a reuşit
identificarea acestuia. Tot aici a fost descoperit în 1861 a mai fost descoperit şi un tub de bronz61.
Conţinutul depozitului se află la Muzeul Sighişoara având următoarele numere de inventar:
2435, 2443-2444, 2447, 2449-2451, 2453-2455, 2458-2459, 2497-2498, 2502-2503, 2506, 2516,
60
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2564, 333462.
Din acest depozit fac parte un topor plat63 (PL. XIII/ 1), 15 celturi, dintre care 10 întregi:
unul de tip transilvănean64 (Pl. XIII/ 2), unul reprezentând varianta răsăriteană a tipului
transilvănean65 (Pl. XIII/ 4), trei cu gura concavă66 (Pl. XIII/ 3, 7-8), trei cu decor67 (Pl. XIII/ 9, 11,
13), unul simplu68 (Pl. XIII/ 5), unul cu gura îngroşată şi fără toartă69 (Pl. XIII/ 6), cinci
fragmentare70 (Pl. XIII/ 10, 12, 14-16); un celt-ciocan cu decor71 (Pl. XIII/ 17), trei fragmente de
seceră cu limbă la mâner72 (Pl. XIII/ 18), cu cârlig73 (Pl. XIII/ 19), de tip neprecizat74 (Pl. XIII/ 20)
şi un fragment dintr-o turtă de bronz75 (Pl. XIII/ 21).
6. Roandola – sat, com. Laslea, jud. Sibiu
6.1 Biertelmendoala (descoperire inedită)
Acest punct se află la aproximativ 800 m la nord de satul Roandola, pe prima terasă
neinundabilă de pe malul drept al pârâului Laslea, pe partea dreaptă a drumului ce duce spre
Laslea. De remarcat în acest punct, este prezenţa pânzei freatice, foarte aproape de suprafaţă,
datorită acestui fapt existând în zonă un număr mare de izvoare.
Cercetările de suprafaţă efectuate în primăvara anului 2004 au dus la descoperirea unui lot
de materiale ceramice aparţinând bronzului timpuriu şi bronzului mijlociu.
Cât priveşte bronzul timpuriu, categoria semifină (Pl. VII/ 5) are ca degresant nisip şi
pietricele, beneficiind de o ardere foarte bună şi prezintă o netezire foarte bună, culoarea fiind
cenuşiu gălbuie. Categoria grosieră (Pl. VII/ 6-7; Pl. VII/ 1-3; Pl. VII/ 4, 8) are în compoziţia
pastei, ca degresant nisip şi pietricele mari, uneori în acest amestec putând apărea şi cioburi pisate
(Pl. VII/ 6) sau uneori pot predomina pietricele mari în combinaţie cu nisipul (Pl. VII/ 7). Arderea
este în general relativ bună, netezirea acestei categorii fiind sumară (suprafeţele aspre la pipăit).
Gama cromatică include nuanţe de cărămiziu, cărămiziu gălbui, cenuşiu şi cenuşiu gălbui, dar şi
brun, brun-cărămiziu.
Formele sunt reprezentate de vasele sac cu gura largă, corpul uşor arcuit (Pl. VII/ 8) şi vase
sac cu proeminenţe-apucători dispuse aproape de buză (Pl. VII/ 2).
Decorul este reprezentat de brâuri şi proeminenţe, brâurile putând fi ornamentate cu alveole (Pl.
VII/ 1). Proeminenţele-apucători dispuse sub buza vaselor, prevăzute cu alveole (Pl. VII/ 2)
reprezintă ornamentul de tip „creastă de cocoş”. În cadrul acestor materiale apar şi elemente de
decor care se regăsesc în descoperirile de tip Copăceni, cum ar fi decorul realizat prin impresiuni
circulare aplicate pe umărul vaselor (Pl. VII/ 5) şi crestăturile aplicate pe manşetele buzelor (Pl.
VII/ 6).
În ceea ce priveşte factura materialelor ceramice specifice bronzului mijlociu, categoria fină
(Pl. VI/ 9-16) este realizată dintr-o pastă omogenă, ca degresant fiind folosit nisipul, în unele cazuri
acesta putând apărea în combinaţie cu pietricele (Pl. VI/ 13), sau în combinaţie cu cioburi pisate
(Pl. VI/ 9; Pl. VI/ 16). Arderea şi netezirea acestei specii sunt foarte bune, gama cromatică
cuprinzând nuanţe de cenuşiu deschis, cenuşiu gălbui, cenuşiu închis, brun cenuşiu sau brun
cărămiziu. Categoria semifină (Pl. VI/ 10) are ca degresant nisip şi pietricele, beneficiind de o
ardere foarte bună şi prezintă o netezire foarte bună, culoarea fiind brun gălbuie.
62

Ibidem.
Ibidem, pl. 313/ 1.
64
Ibidem, pl. 313/ 2.
65
Ibidem, pl. 313/ 4.
66
Ibidem, pl. 313/ 3, 7-8.
67
Ibidem, pl. 313/ 9, 11, 13.
68
Ibidem, pl. 313/ 5.
69
Ibidem, pl. 313/ 6.
70
Ibidem, pl. 313/ 10, 12, 14 –16.
71
Ibidem, pl. 313/ 17.
72
Ibidem, pl. 313/ 18.
73
Ibidem, pl. 313/ 19.
74
Ibidem, p. 132, pl. 313/ 20.
75
Ibidem, pl. 313/ 21.
63

42

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Din cadrul formelor caracteristice acestui orizont se pot aminti strachina, cu corpul delimitat de gât
printr-un număr discret marcat, raportul de înălţime înclinând în favoarea corpului (Pl. VI/
9,10,16),
Elementele de plastică sunt reprezentate de trei fragmente ceramice de roată de car
miniatural (Pl. VI/ 13-15).
6.2 Gherghindoala (descoperire inedită)
Acest punct se află la marginea de sud-est a satului Roandola, fiind situat pe o terasă
dominantă, a doua terasă neinudabilă de pe malul stâng a pârâului Roandola, ca punct de reper
putând fi luată gospodăria doamnei Katharina Feck.
O dată cu efectuarea unor cercetări de suprafaţă în primăvara anului 2004, în acest punct, sau descoperit fragmente ceramice dacice. Acestea se înscriu în categoria semifină, lucrată cu mâna,
ca degresant fiind folosit nisipul în amestec cu cioburi pisate sau cu mică. Arderea este în general
relativ slabă, netezirea este bună, culoarea cuprinzând cenuşiu, cărămiziu şi brun cărămiziu.
Datorită numărului mic şi a fragmentării materialelor s-a reuşit doar identificarea unor
elemente de decor reprezentate de incizii dispuse vertical (Pl. VIII/ 1), de butoni conici (Pl. VIII/ 2)
şi de butoni cilindrici simpli sau în asociere cu brâuri simple (Pl. VIII/ 3-4).
7. Descoperiri izolate
În albia Târnavei Mari s-au descoperit în 2001, trei piese aflate izolat una faţă de cealaltă,
respectiv un topor cu braţe în cruce, de tip Jászládány, varianta Şincai, un topor din piatră şi un
obiect din piatră76 (Pl. XIV/ 1-3).
Încadrarea cultural-cronologică
În ceea ce priveşte încadrarea cultural-cronologică a materialelor ceramice descoperite pe
arealul comunei Laslea şi prezentate mai sus, trebuie amintit faptul că acestea sunt rezultatele
cercetărilor de suprafaţă întreprinse pe perioada anilor 2001-2004. În marea lor majoritate sunt
foarte fragmentare şi se prezintă într-un număr restrâns, acest fapt nepermiţând uneori o încadrare
foarte precisă, în cele mai multe cazuri rezumându-ne doar la încadrarea cronologică largă a
materialelor, evitându-se o încadrare exactă pe faze şi culturi arheologice.
Neoliticul
În cadrul descoperirilor făcute pe teritoriul comunei Laslea, această perioadă este
reprezentată de materialele ceramice, aparţinând culturii Starćevo-Criş. Aceste materiale au fost
descoperite pe teritoriul comunei la Laslea-„Jimon”şi conform facturii şi ornamentării cu barbotină
ne fac să le considerăm ca aparţinând fazelor târzii ale culturii Starćevo-Criş. Barbotina stropită
reprezintă unul din ornamentele caracteristice fazei a III-a culturii77, mai ales în prima jumătate a
acestei faze78. În partea nord-estică a judeţului Sibiu există relativ puţine descoperiri aparţinând
acestui complex cultural: Brateiu, Mediaş-Gura Cîmpului, Proştea Mare, Ruja-Curtea grădiniţei79,
toate aceste descoperiri nebeneficiind de observaţii stratigrafice sau de o încadrare în vreuna din
fazele de evoluţie ale culturii Starćevo-Criş.
Eneoliticul
Fragmentele ceramice descoperite la Daneş-Fântâna Marcului le considerăm ca aparţinând
culturii Petreşti, cu rezervele de rigoare date de condiţiile descoperirii.
Toporul cu braţe în cruce, care face obiectul unei descoperiri izolate din albia Târnavei
Mari, aparţine tipului Jászládány, varianta Şincai, conform tipologiei propuse de Alexandru
Vulpe80, acesta fiind un tip de unealtă specifică eneoliticului mijlociu, în special culturii
Bodrogkeresztúr, în cadrul căreia un rol important îl au aceste topoare cu braţe în cruce81; păstrăm
însă evident anumite circumspecţii în legătură cu această încadrare culturală având în vedere
caracterul fortuit al acestei descoperiri. Analogii apropiate în teritoriul Transilvaniei pentru această
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piesă se întâlnesc la Alţâna (jud. Sibiu)82, Axente Sever83, Chesler (jud. Sibiu)84, Doştat (jud.
Alba)85 şi Târnava86.
Etapa finală a eneoliticului este reprezentată de materialele ceramice Coţofeni descoperite
în aşezările de la Daneş-Fântâna Marcului, Laslea-Jimon, Laslea-Pe Podei şi Mălâncrav-Faţa
Morii, încadrarea materialelor ceramice fiind posibilă pe baza facturii acestora şi a ornamentelor
prezente, formele lipsind datorită fragmentării excesive.
Materialele Coţofeni de la Daneş-Fântâna Marcului se pot încadra în faza a II-a a culturii
pe baza caracteristicilor facturii şi ornamentelor, acest tip de decor fiind caracteristic acestei faze a
culturii87, ca şi fragmentele ceramice descoperite la Laslea-Jimon. Analogii pentru acestea se
găsesc la Limba-În Coastă88, Aiud-Cetăţuie89, Gilău90 şi Mediaş-Autoservice91. Ceramica Coţofeni
de la Laslea-Pe Podei poate fi de asemenea încadrată în faza a II-a a culturii, elementele de decor
având analogii la Limba-În Coastă92, Cicău-Sălişte93 şi Turdaş-Sub Pădure94. Tot în această fază se
poate înscrie şi fragmentul ceramic descoperit la Mălâncrav-Faţa Morii, datorită decorului realizat
prin împunsături cu un obiect ascuţit (Pl. V/ 16), analogii pentru acesta existând la Gilău95.
Epoca bronzului
Perioada timpurie a epocii bronzului.
Definirea culturii Schneckenberg96 a condus, în urma unui număr redus de cercetări care au
vizat direct această perioadă, la îmbogăţirea conţinutului culturilor materială şi spirituală, precum şi
la precizarea ariei de răspândire, care se limitează la sudul şi sud-estul Transilvaniei97. Recente
descoperiri (Mediaş-Măzărişte-Pe Şes98, Copşa Mică99, Daneş100) confirmă apariţia unor mormintecistă ca şi cele din zona Braşovului101 sau a nordului Munteniei centrale102 şi în acelaşi timp ridică
problema asocierii unor ornamente striate103 cu elemente specifice culturii Schneckenberg104.
Definirea etapei a III-a a bronzului timpuriu (BT III) pentru zona de sud şi sud-est a
Transilvaniei abia acum prinde contur, în special prin apariţia unor studii de sinteză105 şi a unor
extinse rapoarte de săpătură106. Identificarea unor decoruri tipice etapei III a bronzului timpuriu
(Daneş-Fântâna Marcului, Laslea-Jimon, Pe şes, Mălâncrav-Faţa Morii, RoandolaBiertelmendoala), absenţa formelor, ridică problema raporturilor cu mediul anterior
Schneckenberg, în condiţiile inexistenţei în perimetrul Târnavei Mari a unor situri cu contexte
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arheologice clare.
Decorul prin adâncire este reprezentat de categoria scrijeliturilor gen „scoarţă de copac” şi
are bune analogii Iernut-Hulupişti107, Zoltan108, Lopadea Veche109, iar cel în relief (brâuri crestate,
brâuri alveolate în cadrate de incizii, buze îngroşate ornamentate cu alveole, alveole amplasate sub
buză) au bune corespondenţe tipologice la Lopadea Veche110 şi Iernut- Hulupişti111.
În cazul descoperirilor noastre, ceramica striată nu este asociată cu decorurile constituite din
amprente textile, în consecinţă o încadrăm, cu limitele impuse de caracterul descoperirilor, în
etapele II-III ale bronzului timpuriu.
Perioada mijlocie a epocii bronzului
Cultura Wietenberg reprezintă una dintre manifestările reprezentative ale bronzului
mijlociu. Aria de răspândire a acesteia ocupă spaţiul intracarpatic, respectiv podişul Transilvaniei şi
spaţiul aflat la vest, nord şi nord-est de M-ţii Apuseni112. Pentru abordarea tipologică a lotului de
materiale ceramice aparţinând culturii Wietenberg, descoperit pe teritoriu comunei, s-a utilizat
ordonarea tipologică propusă de I. Andriţoiu113.
În ceea ce priveşte decorul, remarcăm elemente definitorii clare, deşi loturile ceramice
specifice orizontului sunt reduse, constatare completată de existenţa unui număr mic de forme
(inclusiv vase lobate).
Banda îngustă umplută cu haşuri în reţea la Laslea-Jimon cu analogii la Cetea, Boiu şi
Alba-Iulia114, Cicău115 şi Sighişoara-„Wietenberg”116. Un alt element (banda îngustă umplută cu
crestături) cu corespondenţe la Cetea117 şi Sighişoara-Wietenberg118. Benzile (spiralalice ?)
realizate cu ajutorul inciziilor, cunosc analogii la Vinţu de Jos119, în timp ce caneluri dispuse oblic
pe umărul vaselor apar în cadrul descoperirilor de la Boiu120, Renghet121, Piatra Craivii122,
Feldioara123 şi Sighişoara-Wietenberg124. Impresiunile oval-alungite de forma unor boabe de grâu
în asociere cu alte elemente ornamentale cunosc cu analogii la Deva-Dealul Cetăţii125, Nicula126 şi
Sighişoara-Wietenberg127. Butoni cilindrici scunzi aflaţi sub lobii unor străchini au analogii la
Sebeş-Podul Pripocului128. Spiralele realizate cu ajutorul canelurilor, au analogii în cadrul
materialelor de la Baraolt129.
Descoperirile, pe baza elementelor menţionate, aparţin fazelor II-III ale culturii Wietenberg,
nefiind sesizate elemnte care să ne permită extinderea palierului temporar pentru aceste artefacte.
Perioada târzie a epocii bronzului
Cultura Noua reprezintă etapa finală a epocii bronzului, aria sa de răspândire cuprinzând
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Moldova, Podişul Transilvaniei şi nord-estul Munteniei130.
Unealta de os atribuită culturii Noua cunoaşte analogii la Sebeş-Podul Pripocului131,
Zoltan132, ultima sinteză elaborată de A. C. Florescu indicând alte puncte cu descoperiri similare
(Corlăteni, Apahida, Rotbav, Truşeşti, Lupşanu, Cavadinesti, Ruşenii Noi, Gârbovăţ şi Tanacu)133.
Epoca Fierului (Hallstatt)
În ceea ce priveşte depozitul de bronzuri de la Noul Săsesc, Mircea Rusu deosebeşte două
loturi de materiale: unul din Hallstatt Aı, care cuprinde majoritatea pieselor si altul din Hallstatt Bı
căruia îi aparţin două celturi (PL. XI/ 9, 13). Pe aceste considerente, M. Petrescu-Dâmboviţa
încadrează depozitul mai curând în Hallstatt Aı, deşi cele mai recente piese aparţin unui Hallstatt
Bı134. S.A. Luca încadrează acest depozit în seria Moigrad-Tăuteu din secolul X î.Chr135.
Perioada La Téne
Perioada La Téne este reprezentată în zonă, în special de ceramica dacică, în cadrul căreia
se diferenţiază două categorii de ceramică: ceramica lucrată de mână şi cea lucrată la roată.
Formele sesizate au numeroase analogii, rezumându-ne a le prezenta doar pe cele de la
Căpâlna136. Elementele de decor constând din incizii întâlnim frecvent în cadrul descoperirilor de la
Căpâlna137, Pietroasele-Gruiu Dării138, Racul, Medişorul Mare, Angheluş139 şi SighişoaraWietenberg140. Un alt element de decor răspândit în cadrul ceramicii dacice lucrate de mână, este
cel incizat sub forma „ramurilor de brad”, cu analogii recente la Pietroasele-Gruiu Dării141şi
Covasna-Valea Zânelor142. O serie de alte elemente (brâurile alveolate, brâurile simple în asociere
cu brâuri alveolate şi proeminenţe dispuse vertical) cunosc analogii la Căpâlna143, Cetea144,
Pietroasele-Gruiu Dării145, Covasna-Valea Zânelor” şi Doboşeni146.
Materialele descoperite pe teritoriu comunei, aparţinând ceramicii lucrate la roată, sunt
foarte puţine la număr şi sunt fragmentare, astfel se pot menţiona doar câteva fragmente de pithoi,
elementele de decor fiind reprezentate de linii în relief şi benzi de linii incizate în val, cu analogii la
Pietroasele-Gruiu Dării147, Covasna-Valea Zânelor148, Racul, Medişorul Mare, Angheluş149 şi
Sighişoara-Wietenberg150.
Datorită acestor considerente, propunem, încadrarea cronologică a materialelor dacice
descoperite pe teritoriul comunei Laslea, în sec. I a. Chr.- sec. I p. Chr.

Concluzii
Cercetările de suprafaţă întreprinse în perioada anilor 2001-2004 au dus la identificarea
majorităţii siturilor arheologice cunoscute deja în literatura de specialitate şi la descoperirea unor
loturi de materiale inedite care au completat sau au schimbat datele existente în bibliografia de
specialitate. Pe lângă aceasta s-a încercat corectarea unor greşeli în legătură cu unele toponime din
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zonă, apărute în literatura de specialitate, din cauza necunoaşterii în totalitate a situaţiei în teren.
Mai mult decât atât, s-a reuşit descoperirea unui număr de şapte aşezări inedite, aceste descoperiri
ducând şi ele la completarea datelor referitoare la această zonă, implicit şi la completarea
„Repertoriului arheologic al judeţului Sibiu”, care a fost, prin apariţia sa, un imbold pentru noi, în
întreprinderea acestor cercetări asupra teritoriului comunei Laslea.
Astfel pe lângă prezentarea unor serii de materiale publicate deja în literatura de
specialitate, s-a reuşit identificarea în teren şi recoltarea de materiale arheologice de cuprinsul
următoarelor situri: Daneş-Fântâna Marcului (Petreşti ?, Coţofeni, etapa finală a bronzului
timpuriu, Wietenberg), Floreşti-Beachelz (descoperire inedită)(Wietenberg); Laslea-Cariera de
nisip (localizare în teren), Laslea-La Brazi (localizare topografică şi identificarea elementelor de
fortificaţie), Laslea-Jimon (descoperire inedită)(Starčevo-Criş, Coţofeni, etapa finală a bronzului
timpuriu, Wietenberg), Laslea-Pe Şes (s-a corectat greşeala apărută în bibliografia de specialitate
datorită confuziei în ceea ce priveşte localizarea în teren a acestui sit în punctul Unghiul
Prodului151şi s-au recoltat materiale aparţinând etapei finale a bronzului timpuriu, culturilor
Wietenberg şi Noua), Laslea-Späzer Nach (identificare topografică), Laslea-Uscătorie (descoperire
inedită)(Wietenberg), Laslea-Unghiul Prodului (identificare topografică a vicusului roman şi s-a
corectat eroarea toponimică din literatura de specialitate prin delimitarea acestui punct de
subunitatea Pe Podei, subunitate de unde au recoltat materiale aparţinând culturii Coţofeni,
Mălâncrav-Faţa Morii (descoperire inedită)(Coţofeni, etapa finală a
bronzului
timpuriu,Wietenberg), Mălâncrav-Str Crişului nr. 416 (materiale dacice din sec. I a. Chr.- sec. I p.
Chr), în paralel cu recoltarea unor materiale identice în ceea ce priveşte factura de la Nr. 273;
Mălâncrav-Şteobor (descoperire inedită)(Wietenberg); Roandola-Biertelmendoala (descoperire
inedită) (bronz timpuriu); Roandola-Gherghindoala (descoperire inedită)(materiale dacice).
Un alt rezultat al acestor cercetări de suprafaţă sperăm să îl constituie efectuarea cel puţin a
unor săpături de salvare în zonă, datorită existenţei siturilor de la Laslea-Unghiul Prodului şi
Mălâncrav- Str. Crişului nr. 416, care necesită o asemenea intervenţie, din cauza stării avansate de
distrugere în care se află.
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LISTA ILUSTRAŢIEI / ILLUSTRATION
Fig. I – Daneş-Fântâna Marcului. Fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni (1-5), bronzului
timpuriu (6-12, 14, 15) şi culturii Wietenberg (13, 16), piesă litică (17); Daneş-Fântâna
Marcului. Ceramic fragments from the Coţofeni culture (1-5), the early Bronze Age (6-12,
14, 15), the Wietenberg culture (13, 16). Lithic piece (17)
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Fig. II – Floreşti-La Făget (Beachelz). Fragmente ceramice specifice culturii Wietenberg (1-5).
Laslea-Jimon. Fragmente ceramice specifice culturii Starčevo-Criş (6-9); Floreşti-La Făget
(Beachelz). Ceramic fragments from the Wietenberg culture (1-5). Laslea-Jimon. Ceramic
fragments from the Starčevo-Criş culture (6-9).
Fig. III – Laslea-Jimon. Fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni (1, 2), bronzului timpuriu
(3-8, 18) şi culturii Wietenberg (9, 12, 13, 16, 17); Laslea-Jimon. Ceramic fragments from
the Coţofeni culture (1, 2), the early Bronze age (3-8, 18), the Wietenberg culture (9, 12, 13,
16, 17).
Fig. IV – Laslea-Jimon. Fragmente ceramice aparţinând culturii Wietenberg (1-5); Laslea-Pe
Podei. Fragmente ceramice Coţofeni (6-7); Laslea-Pe Şes. Fragmente ceramice aparţinând
bronzului timpuriu (8-11) şi culturii Wietenberg (12-18); Laslea-Jimon. Ceramic fragments
from the Wietenberg culture (1-5); Laslea-Pe Podei. Ceramic fragments from the Coţofeni
culture (6-7); Laslea-Pe Şes. Ceramic fragments from the early Bronze Age (8-11) and the
Wietenberg culture (12-18).
Fig. V – Laslea-Pe Şes. Fragmente ceramice aparţinând culturii Wietenberg (1-5); LasleaUscătorie. Fragmente ceramice aparţinând culturii Wietenberg (6-11); Mălâncrav-Faţa
Morii. Fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni (16), bronzului timpuriu (17, 18), şi
culturii Wietenberg (12-15, 19); Laslea-Pe Şes. Ceramic fragments from the Wietenberg
culture (1-5); Laslea-Uscătorie. Ceramic fragments from the Wietenberg culture (6-11);
Mălâncrav-Faţa Morii. Ceramic fragments from the Coţofeni culture (16), the early Bronze
Age (17, 18), the Wietenberg culture (12-15, 19).
Fig. VI - Mălâncrav-Ştiobor. Fragmente ceramice aparţinând culturii Wietenberg (1-8); RoandolaBiertelmendoala. Fragmente ceramice aparţinând culturii Wietenberg (9-16); MălâncravŞtiobor. Ceramic fragments from the Wietenberg culture (1-8); Roandola-Biertelmendoala.
Ceramic fragments from the Wietenberg culture (9-16).
Fig. VII - Roandola-Biertelmendoala. Fragmente ceramice aparţinând bronzului timpuriu (1-8),
Roandola-Biertelmendoala. Ceramic fragments from the early Bronze Age (1-8).
Fig. VIII - Roandola-Gherghindoala. Fragmente ceramice aparţinând perioadei dacice (1-4);
Mălâncrav-Str. Crişului 416. Fragmente ceramice aparţinând perioadei dacice (5-11);
Roandola-Gherghindoala. Ceramic fragments from the Dacian classical period (1-4);
Mălâncrav-Str. Crişului 416. Ceramic fragments from the Dacian classical period (5-11).
Fig. IX - Mălâncrav-Str. Crişului 416. Fragmente ceramice aparţinând perioadei dacice (1-6),
Mălâncrav-Str. Crişului 416. Ceramic fragments from the Dacian classical period (1-6).
Fig. X- Mălâncrav-Str. Crişului 416. Fragmente ceramice aparţinând perioadei dacice (1-3);
Mălâncrav-Str. Crişului 416. Ceramic fragments from the Dacian classical period (1-3).
Fig. XI – Laslea-Unghiul Prodului. Fragmente ceramice specifice perioadei romane (1-6); LasleaUnghiul Prodului. Ceramic fragments from the Roman period (1-6).
Fig. XII – Laslea-Unghiul Prodului. Fragmente ceramice specifice perioadei romane (1-6); LasleaUnghiul Prodului. Ceramic fragments from the Roman period (1-6).
Fig. XIII – Depozitul de bronzuri de la Noul Săsesc (după Petrescu-Dâmboviţa 1977) Depozitul
de bronzuri de la Noul Săsesc (after Petrescu-Dâmboviţa 1977); The Bronze Age deposit
from Noul Săsesc (apud Petrescu-Dâmboviţa 1977).
Fig. XIV – Laslea-Pe Târnavă. Topor de piatră (1), topor de cupru Jászládány, varinta Şincai (2),
obiect de piatră (3)(apud Georgescu-Rotar 2003); Laslea-Pe Târnavă. Stone axe (1), copper
axe Jászládány, Şincai type (2), stone object (3)(apud Georgescu-Rotar 2003).
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Harta 1. Poziţionarea comunei Laslea pe teritoriul Transilvaniei

Harta 2. Amplasarea comunei Laslea în cadrul judeţului Sibiu
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Harta 3. Limitele comunei Laslea

Harta 4. Reţeaua hidrografică a comunei Laslea
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DOUĂ FIBULE CU RESORT BILATERAL MARE ŞI COARDA ÎNFĂŞURATĂ DE ARC,
PROVENIND DIN AŞEZAREA DACICĂ DE LA ARDEU, COM. BALŞA,
(JUD. HUNEDOARA)
Iosif Vasile FERENCZ
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva.
SUMMARY: Two fibulas with big bilateral spring and the string wrapped on arc coming from
the Dacian settlement from Ardeu, com Balşa, Hunedoara county.
1.
Geographical position
Ardeu village, a small locality, is placed in south-western prt of Transylvania, in Apuseni
Mountains(Pl.I).
2.
Few guid marks for a history of researches
The antiquities found on Cetateaua and Judele, first attested at the end of 20th Century
(1888) by Teglas Gabor10 produced an interest among researchers. We shall not insist on this topic
because it has been broached by us in a recent paper11.
3.
The pieces
The first one (Pl. IV, 2), made by iron, has been discovered on the T III place (Pl. II). The
second one (Pl. IV, 1), made by bronze, has been discovered on the T II (Pl. II) in 2001.
4.
Typological point of view
Both of them are belonging to the Rustoiu 10th type. The first to the ,,a” variant and the
second to the ,,c” one, and the place where there was made is placed in Moldavia, on the Siret
Valey. The cronological usage time is placed in the first century A.D.
5.
Conclusions
This two pieces indicates some economical relationships between two geographical areas.
1. Încadrarea geografică
Satul Ardeu situat în sud-vestul Transilvaniei, la nord de râul Mureş, în Munţii Metaliferi
(Pl. I), este o mică localitate, atestată documentar pentru prima dată în anul 15091. Comunitatea
locală, care astăzi întruneşte un număr mic de membri, s-a îndeletnicit cu creşterea animalelor, cu
agricultura, atât cât le permitea terenul de munte, accidentat, precum şi cu realizarea varului prin
arderea pietrei de calcar. Plasat pe unul dintre drumurile care uneşte valea Mureşului de arealul
bogat în metale preţioase, este bine aşezat între două ,,praguri” şi practic înconjurat de înălţimi.
Intrarea în sat, în partea sudică este străjuită de,,Cetăţuia” sau ,,Cetăţeaua” (Pl. II)2, un deal alcătuit
din calcare jurasice, din păcate distrus în parte datorită activităţii de exploatare a pietrei (Fig. 1)3.

1

Suciu 1966, p. 43.
Planul topografic a fost realizat de Maria Magdalena Duţescu de la S.C Domain S.R.L.
3
În prezent, Cariera de calcar de la Ardeu este încă administrată de către Direcţia Judeţeană a Drumurilor R.A. Hunedoara. Activitatea de exploatare a fost sistată din anul 2002, cu toate acestea, managerii instalaţi pe criterii politice
în fruntea Direcţiei, pe rand, de către conducerea PSD şi apoi PNL, a Consiliului Judeţean Hunedoara au intenţionat
reluarea exploatării, fără să ţină cont de prevederile legilor 378/2001 şi 422/2001. În urma protestelor repetate ale unor
specialişti şi a avizelor nefavorabile din partea Ministerului Culturii, s-a ajuns la presiuni şi ameninţări repetate. În anul
2006, în urma protestelor repetate ale reprezentanţilor societăţii civile s-a hotărât abandonarea acestui punct de lucru.
Mulţumim şi pe această cale doamnei deputat Ionica Popescu şi presei hunedorene, pentru atitudinea civică de care au
dat dovadă.
2
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Fig. 1. Dealul ,,Cetăţuie” vedere dinspre est.
Dealul are o suprafaţă de 34.530 m2 (conform C. F. nr. 1/ localitatea Ardeu, Nr. Topo 1568)
şi prezintă abrupturi inaccesibile pe versanţii de nord şi vest, ele constituind premise pentru o bună
apărare a unor structuri de locuire amenajate în locul respectiv. Ceva mai lină spre est, panta se
termină într-un platou cunoscut sub numele de Judele sau Dealul Judelui. Pe acest platou şi pe
versanţii sudici, precum şi pe malul Apei Ardeului, la sud de ,,Cetăţuie”, a fost localizată aşezarea
dacică4, precum şi aşezările din epoca bronzului şi eneolitic5. ,,Cetăţeaua” este un punct care oferă
o perspectivă până în Valea Mureşului şi dincolo de ea, spre Munţii Şureanu (Fig. 2).
Amplasamentul dealului, barează practic accesul spre şi dinspre Munţii Apuseni, mai exact spre
zonele bogate în minereuri conţinând metale preţioase6. Noi considerăm că cel puţin în Epoca
Regatului drumul trecea prin apropierea ,,Cetăţuii”, acesta fiind şi motivul pentru care s-a dezvoltat
aşezarea şi a fost ridicată cetatea pe teritoriul de astăzi al satului Ardeu7. În acelaşi mod poate fi
interpretată situaţia cetăţii dacice de la Piatra Craivii8
De asemenea, credem că este foarte posibil ca şi în timpul stăpânirii romane drumul să fi
urmat aceeaşi cale. Un argument în plus, în direcţia susţinerii acestei ipoteze, poate să îl constituie
prezenţa unor materiale arheologice care indică o locuire a dealului în perioada care a urmat
retragerii administraţiei şi armatei romane din provincia Dacia9. Cercetările viitoare într-o zonă
aflată mai puţin în atenţia cercetătorilor, până acum, vor aduce răspunsuri şi la această întrebare.

4

Bodó - Ferencz 2004, p. 151.
Pescaru et alii 2002, p. 41-43; Ferencz et alii 2004, p. 43-45.
6
Deşi urmele de locuire şi mai ales dovezile directe privind exploatarea aurului şi argintului în epoca Regatului Dac
lipsesc aproape cu desăvârşire, există unele indicii în această direcţie: vezi Rustoiu 1996, p. 32; Iaroslavschi 1997, p.
16-19. Odată cu demararea Proiectului Naţional de cercetare la Roşia Montană, în timpul cercetărilor effectuate în
galeriile din Masivul Cârnic, cunoscute ca romane, au fost descoperite dovezi ale exploatării metalelor preţioase şi în
perioada pre-romană, vezi: Cauuet şi colab 2003, p. 261. În urma extinderii cercetărilor la suprafaţă nu ar fi exclus să
apară noi dovezi în această direcţie.
7
Bodó - Ferencz 2004, p. 154.
8
Glodariu 1983, p. 95;Bodó - Ferencz 2004, p. 154.
9
Ferencz et alii. 2003, p. 41; Ferencz, Ţuţuianu 2006.
5
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Fig. 2. Zona în care se află cetăţuia de la Ardeu, vedere dinspre nord.
Săgeata indică Dealul ,,Cetăţuie”.
Drumul judeţean DJ 705, care face legătura între localităţile Geoagiu şi Balşa, şi apoi spre
Zlatna, trece astăzi prin apropierea acestei înălţimi şi caracteristicile geo-morfologice al terenului
credem că reprezintă un motiv în plus care ne face să credem că şi în antichitate străbătea un traseu
asemănător, prin vecinătatea sa.

2. Unele repere pentru un istoric al cercetărilor
Antichităţile de pe dealul ,,Cetăţeaua” şi de pe Judele, atestate pentru întâia oară la sfârşitul
secolului al XIX-lea (1888) de Téglás Gábor10, au stârnit interesul mai multor cercetători. Nu vom
insista în acest cadru asupra acestui subiect, deoarece a fost abordat de noi într-o lucrare apărută
recent11, dorim totuşi să menţionăm că la începutul deceniului opt al secolului XX, au fost
întreprinse primele săpături sistematice, a căror rezultate au fost prezentate doar succint12. Între anii
2001 şi 2004, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva a reluat cercetarea sitului, în
campaniile din anii 2001 şi 2002, sub forma unor săpături de salvare, finanţate de către Direcţia
Judeţeană a Drumurilor, R. A.13 şi în anii 2003 şi 2004 sub forma săpăturilor sistematice, finanţate
de către Universitatea ,,1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi respectiv, de către Ministerul Culturii şi
Cultelor14.
În ultimii ani au fost publicate unele piese deosebite15 şi s-a încercat încadrarea cronologică
a locuirii dacice şi prezentarea principalelor aspecte legate de habitatul din cea de a doua epocă a
fierului la Ardeu16. Deasemenea, imaginea sitului a fost promovată printr-o suită de comunicări
susţinute la diferite manifestări ştiinţifice17.
3. Descrierea pieselor
Piesele care fac obiectul comunicării noastre au fost descoperite la poalele dealului, ele
provin, deci, din aşezare. Este vorba despre două fibule cu resort bilateral mare şi coarda
înfăşurată pe după arc.
10

Téglas 1888, p. 134 - 138
Ferencz 2005, p. 99-100.
12
Nemoianu - Andriţoiu 1975, p. 181-190.
13
Pescaru et alii 2002, p. 41-43; Ferencz et alii 2003, p. 40-42.
14
Ferencz et alii 2004, 43-45; Ferencz et alii 2005, p. 56-57.
15
Ferencz 2003, p. 99-112; Ferencz - Bodó 2003a, p. 20-21; Ferencz 2006a.
16
Bodó - Ferencz 2004.
17
Ferencz - Bodó 2002; Ferencz - Bodó 2003b; Ferencz 2004; Ferencz 2005; Ferencz - Bodó 2005a; Ferencz - Bodó
2005b; Ferencz 2006b Ferencz 2006c; Ferencz - Ţuţuianu 2006.
11
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1. Primul exemplar a fost descoperit în zona numită de noi noi: terasa a III-a18 (Pl. II). De
fapt, este vorba de unul dintre drumurile practicate în vederea exploatării materialului calcaros, pe
versantul sudic al dealului ,,Cetăţuie”, al cărui taluz am încercat să îl îndreptăm. A rezultat un profil
orientat pe direcţia N-S, cu o lungime de 30 m, a cărui verticală spre N, depăşeşte patru metri.
Straturile rezultate în urma activităţii umane, în antichitate, aparţin mai multor epoci (perioadei de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, epocii bronzului şi epocii Regatului Dac)19. Din păcate,
activitatea intensă a căutătorilor de comori ne-a privat de posibilitatea desenării acestui profil (Pl.
III, 1-2).
Fibula (Pl. IV, 1) a fost găsită în pământul scurs de pe panta dealului, înaintea începerii
săpăturilor. Este confecţionată din fier şi se păstrează aproape în întregime. Resortul, deşi oxidat, se
păstrează suficient de bine pentru a ne permite încadrarea tipologică. Ceea ce se poate cu uşurinţă
observa este numărul mare de spire, chiar dacă nu putem preciza numărul lor. Coarda se păstrează
bine, asemenea arcului, în jurul căruia este înfăşurată. Portagrafa, are formă triunghiulară şi este
ajurată. Partea componentă care lipseşte este acul (agrafa), dar din punct de vedere tipologic,
aceasta nu are relevanţă.
2. Cea de a doua piesă (Pl. IV.2) a fost descoperită, de asemenea, la poalele dealului, cu
ocazia sondării unei terase situate în partea de NE a Cetăţuii (Pl. II). Unitatea de cercetare, cu
dimensiunile de 2x10 m a fost notată S2, materialele arheologice descoperite în acest loc au fost
numeroase şi variate20.
Fibula este confecţionată dintr-un singur fir de sârmă de bronz şi se păstrează în întregime.
Resortul bilateral este format din 2x14 spire, iar coarda se păstrează în întregime, chiar dacă este
ruptă în locul în care se înfăşurată de arc. Arcul este ornamentat cu trei incizii în locul unde se
lăţeşte pentru a forma port-agrafa. Acest ultim element descris are aspect de ,,teacă”. Acul (agrafa)
se păstrează în întregime, dar este îndoit, cu toate acestea se sprijină şi acum pe port-agrafă.
4. Încadrarea tipologică
Prima dintre cele două fibule se încadrează în Tipul 10, varianta a, în cadrul tipologiei
stabilite de Aurel Rustoiu. Piese de acest fel se găsesc în număr mare în aşezările de pe Siret
(Poiana, Răcătău, Brad)21, dar şi în Muntenia (Popeşti, Ocniţa, Bucureşti)22. Nu lipsesc nici din
Transilvania (Sighişoara, Craiva, Arpaşu de Sus)23 şi Banat (Remetea Mare)24. Din zone aflate în
afara spaţiului locuit de daci şi geţi se găsesc puţine exemplare (o fibulă la Zemplin şi alta în
Germania25).
Cel de al doilea exemplar este specific variantei c din cadrul aceluiaşi tip, 10, stabilit de
cercetătorul clujean şi este, după câte cunoaştem, prima piesă de acest fel descoperită în
Transilvania. Fibule aparţinând acestei variante sunt specifice numai aşezărilor de pe Siret26. Într-o
etapă ulterioară, ele se regăsesc, chiar dacă în număr mic, în mediu roman, în intervalul de timp în
care a funcţionat provincia Dacia. Un exemplu de asemenea piesă îl constituie exemplarul
descoperit la Locusteni27.
În ceea ce priveşte aspectul cronologic, putem spune că fibulele de tip 10 a sunt datate într18

În campania desfăşurată în vara anului 2001, cercetările, cu caracter de salvare, au avut ca obiectiv principal
evaluarea potenţialului arheologic al sitului. Din acest motiv, investigaţiile au vizat trei puncte distincte. Primul, situat
pe platoul superior al dealului, a fost notat de noi TI, al doilea, la baza dealului, spre est, în apropiere de Dealul Judelui,
numit TII. Cel de al treilea amplasament al investigaţiilor este situat pe panta sudică, într-un loc în care se găseşte unul
dintre drumurile practicate în vederea exploatării materialului calcaros. Pescaru et alii 2002.
19
Pescaru et alii 2002, p. 41-43.
20
Pescaru et alii 2002, p. 41-43.
21
Rustoiu 1997, p. 43, cu bibliografia.
22
Rustoiu 1997, p. 43.
23
Rustoiu 1997, p. 43.
24
Rustoiu 1997, p. 43.
25
Rustoiu 1997, p. 43.
26
Rustoiu 1997, p. 43.
27
Rustoiu 1997, p. 43.
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un interval cronologic cuprins între sfârşitul secolului I a. Chr. şi mijlocul secolului următor, ori
poate, până în cel de al treilea sfert al secolului II d. Chr. Cele încadrate în tipul 10 c se datează
începând cu cel de al treilea sfert al secolului I d. Chr., continuând să fie utilizate şi în secolul al IIlea al erei creştine.
Numărul mare al agrafelor încadrate în tipul 10, descoperite în aşezările din Moldova, în
comparaţie cu exemplarele similare provenind din alte regiuni, coroborat şi cu prezenţa la răsărit de
Carpaţi a tuturor variantelor acestui tip (aşa cum remarcam, piesa aparţinând variantei c de la
Ardeu este singulară până în prezent în Transilvania), duce la concluzia că ele au fost create în
acest spaţiu28.
Aurel Rustoiu, analizând într-un studiu apărut recent ,,grupa răsăriteană a podoabelor
dacice” observa că fibulele de tip 10, alături de fibulele-linguriţă cu ornamente zoomorfe şi/sau
perle de sticlă, fibulele puternic profilate de tip oriental, cerceii cu un capăt conic, cei ornamentaţi
zoomorf şi aceia prevăzuţi cu spirale, fac parte din categoria podoabelor specifice arealului moldav.
Garniturile vestimentare ale acestei grupe sunt completate cu unele piese având o arie de difuziune
mai largă (brăţări şi verigi cu capetele petrecute şi înfăşurate, pandantive toporaş, în formă de bară,
ori cele în formă de căldăruşă)29.
Aceste tipuri de piese au putut fi realizate în ateliere care au funcţionat în Dacia răsăriteană.
Astfel de ateliere au fost documentate la Grădiştea, Barboşi, Răcătău, Brad sau la Poiana30.
Staţiunile arheologice enumerate au avut în antichitate şi calitatea de centre comerciale, al căror
produse au fost comercializate la distanţe mari. Poate că acesta este şi motivul pentru care au fost
atraşi meşteri străini pentru a-şi desfăşura activitatea în unele centre (la Poiana, tehnica de realizare
a unor fibule ilustrează activitatea unor artizani din Noricum sau Panonia)31.
5. Concluzii
Cetatea dacică de la Ardeu, este situată, aşa cum menţionam în debutul acestei lucrări, pe
drumul care leagă Valea Mureşului, de zona bogată în metale preţioase, din Munţii Apuseni. În
acelaşi timp, s-a văzut că drumul cel mai scurt între cetăţile dacice din Munţii Şureanu trecea cu
foarte mare probabilitate pe lângă dealul ,,Cetăţuie”(Pl. I). Este amplasată pe culmea unui deal care
domină Valea Ardeului, controlând, practic, accesul spre şi dinspre zona montană (Fig. 2). De fapt
drumurile de acces dinspre Valea Mureşului spre Munţii Apuseni erau controlate de fortificaţii
precum cea de la Piatra Craivii sau Inuri32
Cetatea Dacică de la Piatra Craivii, care domina tot o cale de acces spre Apuseni îndeplinea
aceleaşi rosturi. Poziţia acestui obiectiv a condus la dezvoltarea sa ca centru meşteşugăresc şi
comercial33. Un argument în direcţia schimburilor comerciale la mari distanţe îl constituie
cantitatea mare de importuri din regiuni diferite (spaţiul scordisc, lumea romană, etc). Podoabele şi
piesele de port specifice arealului est-carpatic, descoperite la Piatra Craivii sau în alte centre dacice,
în număr mare, documentează aceste schimburi34.
La Ardeu, locuirea dacică este deocamdată puţin cunoscută, însă unele aspecte care indică
importanţa economică a staţiunii în epoca Regatului Dac, încep să se contureze, dacă ţinem cont de
obiectele arheologice care apar an de an şi de contextele lor. Pe aceste coordonate trebuie
menţionată prezenţa unui meşter bronzier, documentată arheologic prin unele obiecte descoperite în
campaniile din anii 2001 şi 2002. Ne referim la un exemplar de fibulă aflată în curs de prelucrare,
şi de alte materiale arheologice – dovezi ale confecţionării unor agrafe filiforme şi ale altor
operaţiuni specifice acestei meserii, practicate în acest loc35. Lor li se adaugă şi informaţiile
obţinute de la localnici privind distrugerea unor cuptoare cu ocazia lucrărilor de la carieră. Acestea
28

Rustoiu 1997, p. 43.
Rustoiu 2002a, p. 199-200; Rustoiu 2002b, p. 109.
30
Rustoiu 2002a, p. 200; Rustoiu 2002b, p. 110.
31
Rustoiu 1997, p. 25-26.
32
Plantos, Popa 2004, p. 80.
33
Rustoiu 2002a, p. 200-2001; Rustoiu 2002b, p. 110.
34
Rustoiu 2002a, p. 109-2001; Rustoiu 2002b, p. 109-112.
35
Ferencz, Bodó 2003a, p. 20-21.
29
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fac posibilă presupunerea unei activităţi metalurgice care exploata, poate, resursele de minereuri
din zonă36.
Deşi aflate la început, cercetările de la Ardeu aduc indicii în direcţia angrenării staţiunii, în
antichitate, într-o activitate comercială intensă, documentată de o cantitate mare de artefacte,
provenind din zone aflate la mare distanţă (spaţiul scordisc, lumea romană, etc).
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Pl. I Localizarea satului Ardeu
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Pl. III Săpături la Ardeu, în locul numit de noi T III . 1. în timpul cercetărilor; 2. după intervenţia
căutătorilor de comori.

Pl. IV. Cele două fibule.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ORAŞULUI ANTIC APULUM.
CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA
ALBA IULIA – STR. DECEBAL, NR. 25, (JUD. ALBA)
Marius Mihai CIUTĂ
mariusciuta@yahoo.com
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

SUMMARY: CONTRIBUTIONS ON THE KNOLEGE OF THE ROMAN CITY OF APULUM.
RESCUE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT ALBA IULIA-DECEBAL STREET NO.25
(ALBA COUNTY).
The present paper deal with the results of a rescue archaeological researches, developed in Alba
Iulia-Decebal Street, No.25. The aim of the research was the liberating from archaeological
materials the parcel where was planed to build apartments. The researches had revealed a house
dating from roman times, with a lot of divides. The walls of house were made from river stones and
cement (opus cementitum). One of the compartments had revealed a heating device very good
preserved (hypocaust type). After the complete uncover of the heating device were revealed more
than 77 pylons (pilae) made from bricks and also the floor of the house (opus signinum II). At the
suggestion of patrimonies institution and of the National Commission of Archaeology, the
monument discovered will be classified on the list of archaeological sites. Also, in the next future
the monument will be restored and preserved like the legislation ask.
Despre viaţa urbană apulensă s-a scris foarte mult în ultimii 10 de ani, prezenţa aici, vreme
de peste 165 de ani, a unui castru de legiune şi a două oraşe ce au avut, ambele, rangul de colonia,
justificând numărul ridicat de studii, articole, monografii şi lucrări de sinteză ce au văzut lumina
tiparului1. Ca urmare a acumulării de capital, care s-a concretizat în frecvente investiţii edilitare ce
au necesitat cercetări preventive şi/sau de salvare, ultimii ani, au însemnat pentru cunoaşterea
locurii romane de aici o perioadă în care informaţiile de ordin arheologic s-au înmulţit într-o
manieră impresionantă, cel puţin din perspectiva lor cantitativă.
În ceea ce urmează, voi prezenta sub o formă primară, rezultatele unei cercetări arheologice
preventive, desfăşurate relativ recent, al cărei conţinut vine să îmbogăţească imaginea asupra
locuirii romane de la Apulum, fie doar şi prin implicaţiile ce le va avea prin interpretările
ulterioare.
În luna august a anului 2005, ca urmare a solicitării nr. 653 din 26. 08. 2005, venită din
partea Direcţiei Judeţene de Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba, mi-a fost înaintată
documentaţia necesară pentru efectuarea descărcării de sarcină arheologică a două parcele aflate în
intravilanul oraşului Alba Iulia, strada Decebal nr. 25 (situată în zona Centrului Municipal), în
vederea construirii unor „locuinţe colective” (de fapt, 2 blocuri de locuinţe familiale P + E + M),
proiectul vizând o suprafaţă totală de aproximativ 526 m2 teren construibil (295 m2 + 231 m2), în
baza certificatului de urbanism cu nr. 798/10. 08 din 2004, emis de primăria Municipiului Alba
Iulia. Până la momentul debutului cercetărilor arheologice, terenul a fost ocupat de diverse
construcţii (case, spaţii anexe gospodăreşti, garaje şi alte tipuri de amenajări specifice), demolate cu
ocazia demarării lucrărilor la proiectatele blocuri de locuinţe.

1

RepArhAb 1995, p. 28 sqq.
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Deoarece din arealul imediat învecinat şi înconjurător al zonei respective erau cunoscute,
sporadic din păcate, date legate de potenţialul arheologic, în apropierea Centrului Oraşului de Jos
fiind sesizate anterior structuri arheologice deosebit de bogate, preponderent din epoca romană,
epocă în care în acest areal s-a aflat, probabil, zona centrală a oraşului Apulum2 (Colonia Nova
Apulensis), situaţia a necesitat efectuarea unei săpături de descărcare de sarcină arheologică
(cercetări preventive).
Cercetările arheologice s-au efectuat în perioada 29 august – 16 septembrie 2005, în baza
Autorizaţiei de Cercetare Preventivă Nr. 303/2005, emisă de Direcţia Monumente Istorice şi
Muzee, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (la 29. 09. 2005).
Localizare (date topografice)
Zona supusă cercetării arheologice preventive se află zona central-estică a intravilanului
oraşului, pe terasa I (lunca) întinsă şi joasă a Mureşului şi a Ampoiului (la o altitudine relativă de
220 m faţă de Marea Neagră), cunoscută de localnici şi sub numele Subcetate. Pentru o localizare
mai exactă, punctul investigat de noi se află pe strada Decebal, nr. 25, la aproximativ 60 m. spre
sud faţă de Piaţa Consiliul Europei; la 60 metrii vest - nord-vest de Piaţa Naţiunii (considerată
drept punctul central administrativ al oraşului Alba Iulia, în mijlocul ei aflându-se statuia Lupoaicei
Capitoline); la cca. 35-40 m spre nord de intersecţia Străzii Decebal (fostă Doinei) cu Strada Mihai
Viteazul (cea care coboară din Cetate prin Porţile fortificaţiei bastionare austriece Vauban; la cca.
80 m spre nord-est de „Poarta I” a fortificaţiei amintite; cca. 80 metri spre est de colţul
(extremitatea) nord-estic al Bastionului Sf. Capistrano, aparţinând aceleiaşi fortificaţii. Spre est,
parcela se învecinează cu Leagănul de Copii, spre sud cu clădirea tipografiei ziarului Unirea, la
nord cu Palatul Copiilor iar la vest cu str. Decebal (fig. 1).
Din punct de vedere topografic, în conformitate cu datele expertizei şi a măsurătorilor
efectuate din punctul de staţie 100 (cu ajutorul aparatului THEO 020a în sistemul de proiecţie
Stereo `70), parcela aflată în proprietate prezintă următoarele date: extras funciar nr. 912; nr. topo
(cadastral) 2003/2/1; 2004/2/1, Suprafaţă parcelă 1245 m2, C.F. nr. 10708, nr. topo 2003/1/I;
2004/1/I; Sc = 63.70 m2, C.F. nr. 10709, nr. topo. 2003/1/II; 2004/1/II, Sc = 102,24 m2., suprafaţa
totală = 1410.94 m2.
Terenul aflat în atenţie are o formă relativ dreptunghiulară, cu laturile lungi orientate estvest, este relativ plan, fără denivelări evidente, având totuşi un unghi uşor al pantei, ce coboară
dinspre vest spre est (dinspre şosea spre Leagănul de Copii), de cca. 10-150 cu dimensiunea
construibilă de aproximativ 600 mp. Ca vecini, menţionăm: la nord Palatul Copiilor; la sud
Tipografia ziarului Unirea, la est Leagănul de Copii, iar la vest, Strada Decebal, iar vis-á-vis, peste
stradă, se află Spitalul de boli contagioase Alba.
Descărcarea de sarcină arheologică a vizat două parcele distincte, conform proiectelor
anexate la dosar: Parcela A, cu dimensiunile de cca. 20 x 12 m, este orientată est-vest, situată în
zona vestică a arealului (lângă Str. Decebal), în vreme ce Parcela B, cu dimensiunile 23,3 x 11,30
m de, este orientată nord-est – sud-vest şi se află la extremitatea de est a parcelei (lângă Leagănul
de Copii). Deoarece, conform proiectului, urmau a fi construite două blocuri de locuinţe de
dimensiuni relativ egale, am utilizat, convenţional, în conformitate cu nomenclatorul deja existent,
denumirile: Parcela A, pentru cea aflată la extremitatea vestică a terenului şi Parcela B pentru cea
estică. Studiul de faţă va aborda doar contextele arheologice relevate în Parcela B.
Cercetarea arheologică
Conform datelor deţinute la momentul debutului cercetărilor, se bănuia faptul că în areal
există şanse mari să existe depuneri de interes arheologic aparţinând epocii romane, cel mai
probabil structuri urbane specifice unei colonia, similare celor cercetate în mod repetat în secolul
trecut, în zona aflată în imediata apropiere, situată pe terasa I-a a Mureşului, aflată sub castrul

2

Ibidem. 29 sqq.

78

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Legiunii a XIII-a Gemina3, spre est, (zona cunoscută ca fiind cea a „termelor romane”, a locuinţei
guvernatorului – str. Munteniei, etc.).
Documentarea prealabilă s-a concretizat prin studiul Repertoriului arheologic al judeţului
Alba, a studiilor şi articolelor publicate în diverse periodice, a rapoartelor realizate anterior în urma
lucrărilor similare în arealul apropiat, dar şi prin deplasarea (cercetarea de teren) în vederea
familiarizării cu arealul şi poziţiile descoperirilor anterioare, precizate de amintitul Repertoriu.
Parcurgând bibliografia de specialitate, am constatat faptul că în zona aflată în imediata apropiere a
Porţii a I-a a fortificaţiei bastionare Vauban, delimitată de vechiul glacis al ei, nu existau decât
trimiteri sporadice asupra unor materiale descoperite fortuit, clădirile de secol XIX şi XX aflate în
jurul parcelei aflate în atenţie nebeneficiind de cercetări preventive4.
Trebuie totuşi să menţionăm aici faptul că pe întreg arealul învecinat străzii Decebal
(glacisul estic al fortificaţiei austriece), ocupat de locuinţe familiale şi construcţii edilitare, au fost
efectuate descărcări de sarcină arheologică şi supravegheri în anii 2000-2006, rezultatele lor
dovedind existenţa unui strat consistent de depuneri, rezultat îndeosebi în urma activităţilor
antropice recente (din epoca modernă – sec. XVIII-XIX şi contemporană), dar şi a fenomenelor
naturale (depuneri aluvionare), anterioare epocii moderne, când Oraşul de Jos a înregistrat
frecvente inundaţii.
Tot, din informaţiile similare anterioare reieşea faptul că sterilul de culoare gălbui-brună
(loess-oid) apare destul de adânc (la cca. 3,5 - 4 m), stratul pedologic fiind compus, în special, din
umpluturi recente, iar pânza de apă freatică apare (conform investigaţiilor geologice) la o adâncime
de cca. 3,60 – 4,50 m5. Din informaţiile obţinute, a rezultat faptul că în momentul distrugerii
locuinţelor dezafectate (anii 2003-2005) au fost descoperite, odată cu săparea fundaţiilor dar şi a
subsolurilor tehnice, materiale arheologice constând îndeosebi din cărămizi şi materiale de
construcţie.
La momentul deplasării la faţa locului (26. 08. 2005), Parcela B aflată în atenţia descărcării
de sarcină arheologică era deja degajată de vechile construcţii, rezultând o groapă dreptunghiulară
cu o adâncime variabilă, de 1,5 – 2,5 m faţă de nivelul 06. Nivelul actual de călcare, de la care s-a
pornit la săparea gropii existente la acel moment, era aflat, la rândul său, la 0,8 m mai jos de nivelul
străzii Decebal. Grosimea depunerilor antropice s-a dovedit a fi mult mai mare în arealul nord-estic
(peste 3 m), aflat exact sub locuinţele moderne recent dezafectate, în vreme ce în colţul opus,
grosimea acestuia s-a dovedit a avea doar cca. 1 m. Planul inferior al suprafeţei săpate, se oprea pe
o depunere naturală uniformă, omogenă, de culoare galbenă, cu caracter loess-oid, nisipos, foarte
uşor de confundat cu sterilul arheologic, atât de comun văii mijlocii a Mureşului.
Proprietarul procedase, anterior sosirii noastre, la executarea a trei şanţuri de mici
dimensiuni, de cca. 3 x 0,80 m, care se adânceau în stratul galben amintit, cu cca. 1 – 1,5 m,
oprindu-se într-un strat de culoare neagră (humus-ul antic), din care se distingeau fragmente de
tegulae de certă provenienţă romană. Această situaţie a fost cea care a determinat şi strategia de
abordare a cercetării arheologice.
În cadrul Parcelei A, aflată la extremitatea vestică, exista la momentul deplasării o locuinţă
realizată din beton şi cărămidă, construită în anii `90 ai secolului trecut, neterminată, aflată în curs
de demolare de către actualul proprietar. Operaţiunea de demolare a fost încheiată în data de 10. 09.
2005 (în decursul săpăturilor efectuate în cadrul Parcelei B), când s-a procedat, sub supraveghere,
la adâncirea, utilizând tehnică mecanizată, cu cca. 0,90 m pe întreg perimetrul.
S-a procedat la o cercetare clasică, prin executarea de unităţi de control şi informare
stratigrafică, în scopul cunoaşterii situaţiei arheologice. Au fost practicate diferite unităţi de
cercetare (secţiuni şi suprafeţe):
3

Ibidem.
Ori, în cazul în care au “beneficiat” de astfel de cercetări, rezultatele acestora nu au văzut lumina tiparului
5
Conform expertizei geologice anexate dosarului aflat în posesia noastră.
6
Nivelul 0, cel la care ne-am raportat în toate măsurătorile privind adâncimea planurilor şi complexelor relevate, este
cel corespunzător străzii Decebal. Suprafaţa adâncită rezultată în urma degajării vechilor construcţii pornea de la cca.
0,80 – 1 m de sub nivelul 0.
4
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S.I/2005, o secţiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 8 x 2 m,
orientată est-vest, situată pe latura nord-vestică a Parcelei B.
S.II/2005, secţiune de control şi şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 10 x 2 m.
orientată nord-sud, dispusă pe latura estică a Parcelei B.
S.III/2005, secţiune de control şi şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 12 x 2,5 m.
orientată est-vest, dispusă pe zona sudică a Parcelei B
S.IV/2005, suprafaţă, cu dimensiunile de 7 x 6 m, dispusă pe zona centrală a Parcelei B, cu
martori de cca. 0,80 m între laturile de nord şi SI şi cea de est şi S II.
*
S.I/2005, secţiunea de control şi informare stratigrafică, lipită de latura nordică a parcelei B,
a oferit primele repere stratigrafice. Cunoscută fiind situaţia în urma observării „şanţurilor”
practicate anterior de proprietar, s-a procedat la îndepărtarea mecanică a depunerii naturale de
culoare galbenă, loessoid-argiloase, (cu un excavator de mici dimensiuni, sub directă observaţie),
până la atingerea stratului de sol negru, lutos, conţinând materiale arheologice, destul de saturat de
apă, situaţie ce „anunţa” apropierea pânzei de apă freatică.
Primul nivel de săpare în solul negru (cu adâncimea de 2,10-2,30 m), s-a caracterizat prin
prezenţa destul de bogată a materialului tegular de diferite tipuri, puternic fragmentat, în special în
jumătatea estică a unităţii de cercetare. S-au remarcat trei fragmente de tegula mammata, prezenţa
lor indicând posibila situare în apropiere a unei instalaţii de încălzire de tip hypocaustum.
Materialul ceramic, deosebit de sărac şi fragmentar, era de tip uzual (capace de vase, oale strachini,
toarte de amfore etc.). Următorul nivel de săpare (2,30–2,50 m) a relevat, în caroul al 3-lea, un zid
(Z1) orientat nord - nord-est – sud - sud-vest (cu ductul situat practic perpendicular pe orientarea
secţiunii), realizat din piatră de râu, de diferite dimensiuni, dispusă în tehnica opus incertum, legată
cu mortar (opus cementitum), având o lăţime de cca. 55 cm. Partea superioară a zidului s-a dovedit
a fi fost amenajată, îndreaptată, nefiind exclusă placarea sa iniţiala cu cărămizi. Jumătatea estică a
secţiunii, la nivelul acestui nivel de săpare, s-a caracterizat printr-o bogăţie deosebită a materialului
tegular, în comparaţie cu situaţia din jumătatea vestică, lipsită aproape total de materiale de acest
gen, cu excepţia zonei din imediata apropiere a zidului. Unele tegulae au fost păstrate in situ,
deoarece intrau în profil sau erau legate cu mortar între ele.
Următorul nivel de săpare (2,50-2,75 m), mai deschis la culoare (dovedind o fază mai
timpurie de locuire?), a relevat prezenţa, la baza sa, a pânzei de apă freatică, realitate care a
împiedicat continuarea adâncirii în unitatea aceasta de cercetare. Zidul a fost surprins în elevaţie de
cca. 0,60 m, fiind realizat în întregime din pietre de râu legate cu mortar care, în ciuda păstrării sale
în mediul deosebit de umed al apropierii de pânza freatică, s-a păstrat deosebit de bine, dovedind o
duritate şi consistenţă deosebită. Jumătatea estică a secţiunii, delimitată de zidul din piatră de râu, a
fost cea care a oferit materiale tegulare variate, inclusiv a unui element de pavaj din ceramică
(„pişcot”), de dimensiuni medii, dovedind posibilitatea prezenţei în apropiere ei a unei construcţii.
S.II/2005, secţiune de control şi şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 10 x 2m.,
orientată nord-sud, dispusă pe latura estică a Parcelei B. Ca şi în cazul unităţii de cercetare
anterioare, s-a procedat la îndepărtarea mecanică a depunerii naturale de culoare galbenă, loessoidargiloase, până la atingerea stratului de sol negru, lutos. Primul nivel de săpătură a relevat, în caroul
4 (la o distanţă de cca. 8 m distanţă de capătul nordic al secţiunii şi al Parcelei B), un nou zid (Z2),
dispus aproximativ perpendicular pe ductul secţiunii, cu o lăţime egală cu cea a Z1 (cca. 55 cm),
realizat din aceleaşi materiale (piatră de râu legată cu mortar de foarte bună calitate).
În partea dinspre nord a secţiunii, de la acest nivel, s-au relevat o serie de cărămizi de formă
pătrată, din poziţionarea lor aliniată, la distanţe egale, reieşind faptul că avem de a face cu un sector
al unui hipocaust, cărămizile surprinse (reprezentând limita superioară a stâlpilor – pilae) fiind
aliniate în paralel cu secţiunea deschisă. S-a procedat la golirea, cu atenţie, a pământului aflat între
stâlpii hypocaust-ului. Spre nord, aliniamentul se încheia cu un alt zid, realizat din cărămidă (cu
dimensiunile de cca 30 x 10 cm) legată cu mortar, foarte atent finisat, uşor lăsat spre sud,
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perpendicular pe el pornind spre nord, alte două ziduri, unul similar din cărămidă iar altul din piatră
de râu, delimitând o încăpere distinctă.
Au fost surprinşi integral, in situ, 15 stâlpi, 5 rânduri pe axa nord-sud şi 3 rânduri pe axa
est-vest, la care se adaugă alţii, surprinşi parţial, în profilul vestic şi cel estic. Starea de conservare
a lor s-a dovedita fi diferită de la caz la caz. Dacă unele se păstrează integral, cu toate cele cinci
cărămizi de mici dimensiuni (18 x 18 cm), cu soclul şi cărămida superioară de aceeaşi dimensiuni
(27 x 27 cm) şi chiar cu fragmente din cărămidă de mari dimensiuni(0,50 x 0,50 cm), aflate
deasupra celor anterioare – situaţie sesizată îndeosebi în cazul celor surprinse în profilul de est – în
cazul altora, se mai păstrau doar 2 sau trei cărămizi suprapuse. Stâlpii din preajma zidului din piatră
de râu (Z2) erau prăbuşite, rezultând un „covor” de cărămizi dispuse haotic, majoritatea păstrând
urma mortarului care le-a ţinut legate iniţial sub forma stâlpilor de susţinere a podelei. Am optat
pentru păstrarea lor în situ fără a interveni în a „reconstitui” vechea lor dispunere. Soclurile
stâlpilor de hypocaustum erau dispuse direct pe un stratul de opus signinum I, de culoare cărămizie
(amestec de pietriş de râu cu sfarâmătură de cărămidă), deosebit de bine conservat.
Situaţia relevată în S.II, coroborată cu cea din S.I, au determinat deschiderea unei mari
unităţi de cercetare, mai precis a unei suprafeţe (SIV), a cărei dimensiune (7 x 6 m) a fost dictată de
aproximarea locului în care se întâlnesc cele două ziduri din piatră de râu, bănuite a aparţine unuia
şi aceluiaşi complex arhitectonic (funcţional).
În extremitatea sudică a secţiunii, dincolo de Z2, „în afara” compartimentului ce adăpostea
hypocaustum-ul dar şi în afara clădirii propriu-zise, a fost surprinsă o aglomerare masivă şi haotică
de tegulae şi olane în stare fragmentară, abandonate (sau dărâmate), unele dintre ele prezentând
urme de arsură şi de lemn carbonizat, aspect ce demonstrează faptul că ne aflam în arealul exterior
al edificiului.
S.III/2005, secţiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 12 x 2,5 m.,
orientată est-vest, dispusă pe întraga latură sudică a Parcelei B, a fost practicată pentru a releva
succesiunile stratigrafice din zona cu cel mai subţire strat de umplutură contemporană şi în care
depunerea de culoare galbenă părea să lipsească. La îndepărtarea mecanică a primului strat, cu o
grosime de cca - 1,20 m, compus în special din depuneri menajere recente şi mai vechi. La
adâncimea de 2,50 m s-a conturat pe aproape întreaga suprafaţă a secţiunii o placă masivă din
beton, care era prevăzută spre extremitatea ei sudică cu o pornire de zid de boltă în plin cintru
(semicerc), specifică arhitecturii de secol XVIII-XIX. În imediata apropiere a capătului estic al
secţiunii au fost surprinse două blocuri masive din calcar, ecarisate, cu urma şpiţului şi daltei, care
delimitau placa de ciment. După calitatea betonului şi modul de reutilizare a blocurilor de
provenienţă romană, bănuim că avem de a face cu subsolul (pivniţa, beciul) unei clădiri de epocă
austro-ungară sau chiar mai recentă, care a reutilizat materiale de construcţie romane, recuperate,
probabil, din imediata apropiere. La o verificare atentă a blocurilor de calcar, pe toate feţele, am
constatat că nu existau urme de inscripţii sau de ornamente decorative. Deoarece grosimea plăcii
dovedea că structurile potenţial arheologice fuseseră distruse, am procedat la abandonarea secţiunii,
nu înainte de a aprecia dimensiunile ei în lăţime, după unghiul de pornire al bolţii, considerând că
aceasta putea avea până la 5-6 metri.
S.IV/2005, suprafaţă cu dimensiunile de 7 x 6 m, dispusă pe zona central-nordică a Parcelei
B, cu martori de cca. 0,80 m între laturile de nord şi S.I respectiv cea de est şi S.II (fig. 2), a fost
deschisă pentru surprinderea integrală a instalaţiei de încălzire şi a clădirii ce a adăpostit-o. După
îndepărtarea stratului galben loessoid, de cca. 1 m grosime, s-a procedat la adâncirea în complexul
relevat imediat după adâncirea în stratul negru (2,20 - 2,40 m). Cele două ziduri au fost surprinse
pe întreaga lor lungime, până la întâlnirea lor, locul de joncţiune fiind marcat de patru cărămizi care
au precizat vinclul de întâlnire al zidurilor (fig. 3). A rezultat astfel o structură limitată de cele două
ziduri perpendiculare (Z1 şi Z2), surprinse astfel pe lungimi de cca. 8-9 metri liniari. Ambele ziduri
se continuă spre nord (Z1) şi spre est respectiv vest (Z2). În cadrul suprafeţei a mai fost surprins
încă un zid (Z3), perpendicular pe Z2, paralel cu Z1, aflat la cca 2,40 m spre est de Z1, ce
delimitează, spre vest, încăperea cu hypocaustum (fig. 3). Realizat tot din piatră de râu şi mortar,
acesta a fost „vandalizat”, fiindu-i desprinse cărămizile din partea sa superioară, mortarul rămânând
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însă pe alocuri, in situ, şi păstrând amprenta cărămizilor. S-a confirmat astfel faptul că instalaţia de
încălzire continua spre vest, pe o lungime de cca. 4 m. (inclusiv partea acoperită de martorul
stratigrafic).
Încaperea cu hypocaustum, surprinsă incomplet (deoarece se continuă spre est, ieşind din
limita proprietăţii), s-a dovedit astfel a avea o suprafaţă dreptunghiulară, cu laturile lungi orientate
est-vest, de cca. 6 x 4 metri (cca 25 m2; fig. 4). La o aproximare primară, numărul pilelor conţinute
de această parte de hypocaustum este de cca. 77 pile (11 rânduri pe latura lungă şi 7 pe latura
scurtă) dintre acestea, cel puţin două au fost însă distruse în totalitate de o groapă (G1), surprinsă
atât în SII cât şi în colţul de nord-est al SIV, ce străpunge stratul galben de deasupra celui roman
(fiind astfel încadrabilă cronologic unui complex modern sau chiar mai recent), oprindu-se pe opus
signinum I, pe fundul ei păstrându-se o lentilă de culoare închisă din ceea ce pare a fi un material
organic (lemn sau stuf?) ce a suferit un proces de mineralizare sau semicarbonizare.
Şi în cazul elementelor surprinse din instalaţie în suprafaţa IV, am înregistrat o deranjare a
acestora în zonele marginale, din apropierea zidurilor, accentuată de un proces de tasare al podelei
în zona sa centrală. Acest proces a fost cauzat fie de locuinţele aflate exact deasupra sa, fie de
prezenţa gropii G1. Tasarea este relevată de lăsarea în zona centrală a stratului de opus signinum I
şi de desprinderea sa efectivă de zid, precum şi de lăsarea zidului 3, desprins şi el de zidul 2. În
cazul unor stâlpi sesizăm păstrarea lor impecabilă, cu „garnitura completă” de cărămizi, aflate
deasupra coloanelor (pilelor), dar şi unele incomplete, puternic afectate de păstrarea lor îndelungată
în stratul de pământ îmbibat cu apă. De remarcat că unele din cărămizile mari, ce alcatuiau
pardoseala încăperii (suspensura) păstrau încă mortarul (opus signinum II) cu care erau lipite de
ziduri (în special Z3). În unele zone stâlpii s-au prăbuşit, antrenându-i şi pe alţii, fiind lăsaţi „in
situ”, în ciuda posibilităţii facile de reconstituire a lor. Printre cărămizile din podea, a fost
descoperit şi un element de pavaj, frecvente tegulae mammatae, puţine fragmente ceramice (două
vase parţial întregibile), semiolane, două piese metalice (o piesă circulară din bronz, cu
funcţionalitate nedeterminată şi un fragment de cataramă din fier), fragmente dintr-un vas de sticlă
etc. Unele cărămizi prezentau amprente de labe de câini, puternic apăsate în pasta moale a lor
înainte de uscare şi ardere.
Suprafaţa cercetată (săpată) sistematic în această parcelă a fost de aproximativ 100 m2, la
care se adaugă şi sondajele suplimentare realizate pe ductul fundaţiilor, la care s-a realizat
supraveghere permanentă, cu o suprafaţă de peste 15 m2. Practic, suprafaţa totală investigată a
ajuns astfel la aproximativ 115 m2. La aceasta se adaugă estimarea legată de placa de beton a
pivniţei surprinse în S.III, de cca. 30 m2, astfel că suprafaţa poate ajunge la cca. 145 m2.
Concluzii
Stratigrafia generală a perimetrului cercetat se prezintă astfel:
Considerând nivelul 0 ca fiind nivelul actual al străzii Decebal, unităţile de cercetare au fost
practicate începând de la adâncimi de variază între 1,50 şi 2,50 m, reprezentând, în proporţie
majoritară, depuneri moderne şi contemporane cu caracter edilitar. În unele locuri grosimea acestor
depuneri depăşeşte 2,5 m, ele pătrunzând adânc în stratul aluvionar loessoid, cu grosimi cuprinse
între 0,5 – 1,5 m, aflat dedesubt, şi chiar distrugând, în unele părţi, nivelul de depuneri arheologice
de epocă romană (arealul sudic al Parcelei B, unde au fost surprinse planşeul şi pornirea de boltă a
unui beci modern):
- -1,50 – 2,00 (-2,20) m, strat de depunere naturală, aluvionară, de culoare galbenă, lutosnisipos, consistent, lipsit de materiale sau urme de intervenţii antropice de natură
arheologică, cu excepţia unor gropi (alveolări) din nivelurile moderne;
- 2,20 – 2,40 (2,50) m, strat în general nederanjat de lucrările moderne, de culoare neagrăcenuşie, ce conţine materiale arheologice de epocă romană (în special material tegular,
material faunistic etc.), în amestec cu materiale de construcţie cu caracter menajer,
dispus sub forma lentilelor (mortar, calcar şi gresie pisată);
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2,50 – 2,70 m strat de culoare neagră-cărămizie, bogat în materiale arheologice şi
complexe imobile (ziduri, hipocaust, etc.); afectat de pânza de apă freatică în diferite
puncte.
- 2,80 - 3,00 m, pânză freatică, ce împiedică adâncirea (continuarea) cercetărilor.
În încheiere, avansăm şi anumite consideraţii de ordin geo-morfologic şi istoric. Se
cunoaşte faptul că în epoca antică un braţ al râului Ampoi se vărsa în Mureş mult mai în aval decât
o face la momentul actual, probabil undeva la nivelul sudic al cartierului Partoş. Este probabil ca
traseul său să fi fost destul de aproape de perimetrul investigat de noi. În ultimă instanţă,
specificăm faptul că dacă observăm cu atenţie planurile din secolele XVII-XVIII ale oraşului Alba
Iulia (ex. planul lui Giovani Morandi Visconti, din 1711), vom constata că râul Ampoi, curgea la
vremea respectivă în imediata apropiere a bazei (ţâţânei) teraselor (delimitate de Cetate şi Dealul
Furcilor), întregul areal al Centrului Oraşului de Jos al Albei Iulia (inclusiv strada Decebal), ca şi
cartierele Lipoveni şi Maieri dar şi din Partoş, care se află în lunca dreaptă a Ampoiului
(actualmente a Mureşului), reprezentând caracterul unei lunci uşor inundabile până în anii `70 ai
secolului trecut. Astfel, prezenţa stratului de depuneri argiloase loess-oide, de culoare galbenă, ce
suprapune stratul cu depuneri arheologice, cu grosimi ce variază de la 0,50 la 1,50 m poate fi
explicată prin frecventele revărsări ale râurilor în discuţie.
Din relatarea localnicilor, am aflat că la inundaţiile din anii `70 ai sec. XX, apa a depăşit
înălţimea de peste 1,50 m în zonă (martori oculari afirmă că apa s-a oprit undeva în apropierea
Porţii a I-a a fortificaţiei Vauban), în acest context, locuirile umane antice din acest perimetru fiind
dificil de detectat pe cale arheologică (ele aflându-se în imediata apropiere a vechiului talveg – uluc
– al râului amintit), fie şi ca urmare a prezenţei pânzei de apă freatică, ce apare la cca. 2,6 – 3 m
adâncime.
Zona cercetată face parte din glacisul fortificaţiilor de pe terasa a II-a, depunerile
pedologice rezultate în urma fenomenelor naturale de şiroire şi eroziune, putând fi, la rândul lor, o
posibilă explicaţie a depunerilor argiloase. Este normal în aceste condiţii ca la baza terasei (ţâţâna)
interioare a Cetăţii, cele două milenii de viaţă urbanistică şi fenomene naturale să fi dus la
acumularea unui strat gros de depuneri, în structura căruia materialele surprinse, sporadice, să nu
fie descoperite în poziţie primară. Caracterul rulat şi fragmentar al materialelor aflate în partea
superioară a stratului de depuneri romane, precum şi poziţia lor, uneori lipsită de context, confirmă
această realitate.
Nu excludem însă, în actualul stadiu al cercetărilor, posibilitatea ca stratul galben loessoid
cu grosimi cuprinse între 1 şi 2 m, depus deasupra humusului antic să fie rezultatul amplelor lucrări
de amenajări efectuate la începutul secolului XVIII de către autorităţile austriece, odată cu
construirea fortificaţiei bastionare de tip Vauban (1714-1734), zona glacisului fiind astfel
amenajată în scopuri defensive. Dimensiunile fortificaţiei şi faptul că astfel de construcţii necesitau
un volum de muncă imens, pot explica şi o astfel de depunere antropică, în scopul nivelării zonei
inundabile de la baza estică a fortificaţiei7
Rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din perimetrul proiectatelor construcţii de
locuinţe colective, din Alba Iulia, Str. Decebal, nr. 25, dovedesc faptul că Parcela B se
caracterizează prin depuneri caracterizate printr-un deosebit de sporit interes arheologic, cele
existente, relevate de investigaţiile sistematice efectuate, fiind cercetate şi recuperate, integral8.

7

În luna mai au fost prelevate probe din depunerea loessoidă de către specialişti în pedologie de la Universitatea din
Goteborg, în scopul elucidării provenienţei naturale sau antropice a acestei acumulări, urmând ca rezultatete analizelor
să ne parvină în cât mai scurt timp.
8
Motiv pentru care, în vederea eliberării Avizului de Descărcare Arheologică, la propunerile responsabililor de
cercetare, Comisia Naţională de Arheologie (întrunită în şedinţa din 22 septembrie 2005) a decis protejarea şi
restaurarea in situ a perimetrului ce conţine edificiul de epocă romană, în special a încăperii cu hypocaustum, respectiv
începerea demersurilor în vederea realizării proiectului (sau proiectelor) de restaurare şi conservare a obiectivului şi a
modificării propectului iniţial şî conceperea unui anoui, care să aibă în vedere includerea ansamblului arheologic în
cadrul unui subsol tehnic, vizitabil.
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Avându-se în vedere primordialitatea protejării obiectivului, instituţiile abilitate au
recomandat beneficiarului modificarea proiectului iniţial al clădirii, într-o manieră care să
înglobeze la subsolul tehnic al clădirii monumentul arheologic.
Având în vedere faptul că nivelul pânzei freatice este foarte ridicat (aflat în directă legătură
cu nivelul hidrostatic al Mureşului), afectând direct edificiul şi amenajările interioare, în cazul
imposibilităţii unei conservări in situ9, sugeram posibilitatea restrângerea perimetrului clădirii
propuse de beneficiar, astfel încât vestigiile arheologice să nu fie distruse sau suprapuse de clădirea
modernă.
Suntem convinşi de faptul că implicaţiile de natură arheologică pe care le ridică
descoperirea acestui complex sunt de natură de a ridica noi întrebări asupra localizării şi înţelegerii
planimetriei structurilor urbane edilitare ale străvechiului Apulum, precum şi asupra manierei de
executare a viitoarelor cercetări preventive în cuprinsul Oraşului de Jos al Alba Iuliei.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR/ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Localizarea punctului cu descoperiri arheologice, situat în imediata apropiere a Porţii I a
fortificaţiei Vauban. The location of archaeological discoveries, which is situated nearby
the First Gates of Vauban Fortification.
Fig. 2. Detaliu din zona de sud-est a Suprafeţei IV, cu stâlpii (pilae) hypocaustului surprinşi în
profil. Detail with south-east area of IV surface, with the hypocaust pylons revealed in the
profile.
Fig. 3. Zidul sudic (Z2), orientat est-vest, secvenţă din hypocaustum şi zidul 3 (Z3), perpendicular
pe primul (vedere dinspre est).The wall no.2 located east-west with a view from hypocaust
and wall no.3, perpendicular on the Z 2 (from the east view).
Fig. 4. Vedere generală asupra clădirii de epocă romană cu hypocaustum (vedere dinspre nord).
The general view regard the roman house with the hypocaust device (from the north view).
Fig. 5. Plan general al clădirii cu hypocaustum. General ground of the roman building with
hypocaustum installation.
Fig. 6. Detaliu al profilului estic al suprafeţei IV/2005.The eastern profile, detail of the surface
IV/2005.

9

La momentul conceperii studiului de faţă, specificăm faptul că datorită oricărei forme de protecţie, monumentul se
află într-o avansată fază de degradare, având de suferit, după un an de la dezvelire, o serie de degradări mecanice
(provocate de martorii prăbuşuţi) precum şi un puternic atac biologic (muşchi ce acoperă baza pilelor şi opus signinum
I), provocat de proximitatea nivelului de apă freatică.
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Fig. 1.

Fig. 2.
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M. M. Ciută - Contribuţii la cunoaşterea oraşului antic Apulum.
Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia – str. Decebal, nr. 25, (jud. Alba)

Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.
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OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE CLASIFICARE A MORMINTELOR
DIN NECROPOLELE ROMANE PROVINCIALE DIN DACIA
Alexandru Gh. SONOC
sandysonoc@yahoo.com
Universitatea "Lucian Blaga"
Catedra de Istorie Antică şi Medievală
ZUSAMMENFASSUNG: Bemerkungen bezüglich der Klassifizierungsvorschläge für die
Gräber aus den provinzialrömischen Gräberfelder aus Dakien.
Die vertieftere Kenntnis der Grabdenkmäler, im weiteren Sinne dieses Wortes, von den
vereinzelten Gräber und von den Gräberfelder bis zu den architektonischen Denkmäler
(Hügelgräber, Mausoleen, Sarkophage aus Ziegelsteinen, Kisten aus Steinplatten) und
Skulpturdenkmäler (Steinsarkophage, Grabstelen, Grabaltäre, cippi, freistehende Rundmedaillons,
Postamente, Bekrönungen etc.), im umfangreicheren Kontext der Funde dieser Art aus dem ganzen
Römischen Reich, zwecks des Erwerbes von Auskünfte bezüglich des geistlichen Lebens aus
römischen Dakien, der ethnischen Zuschreibung und der chronologischen Einstufung dieser
Denkmäler, der komplexen Untersuchung ihrer territoriellen Verbreitung, ist schwer zu vorstellen
ohne dem Versuch, sie zu klassifizieren.
Schon seit 1894, wann es wenige Aufzeichnungen von Funden oder Untersuchungen von
provinzialrömischen Gräber gab und wann die Aufmerksamkeit der Forscher und des weiten
Publikums hauptsächlich von den Sarkophagen und den Gräber mit wertvollen Inventare
angezogen war, wurde behauptet, daß in Dakien die Körpergräber zahlreicher als die
Einäscherungsgräber seien. Diese falsche Meinung, zu dessen Begründung später vorgebracht
wurde, daß das Durchsetzen der Körperbestattung gerade zur Zeit der Eroberung Dakiens
stattgefunden haben soll und daß das Reichtum an Baustein die Verbreitung dieses
Bestattungsritus, mit dem die Mehrheit der Skulpturdenkmäler verbunden sei, begunstigt haben
mag, sowie auch die Möglichkeit des Verlustes der anderswo als in den Gräberfelder aufbewahrten
Urnen und die geringere Kosten, die mit der Körperbestattung verbunden sind, wurde von den
rumänischen Verfasser bis gegen dem Ende der 60er Jahren des 20. Jh. verfechtet. Später, dank
einer vereinfachender Anschauung, indem man versuchte, "archäologische Beweise" für die dakorumänistischen
politisch-historiographischen
Dogmen
zu
bringen,
wurden
die
Einäscherungsgräber, trotz dem Vorbehalten einiger Forscher, ausschließlich der einheimischen
(dakischen) Bevölkerung zugeschrieben, durch Wiederbelebung einer in 1941 verfechteten These,
die ebenfalls auf derselbener tendenziösen Auslegung der damals bekannten archäologischen
Funde beruhen; gleichzeitig, versuchte man wieder den ebenfalls in 1941 verfechteten Gedanken
zu beglaubigen, daß das Vorhandensein der Steindenkmäler in einem Gräberfeld mit der
Körperbestattung verbunden sei, während nach 1989 die schon widerlegte These der Vorherrschaft
der Körperbestattung in Dakien als einen begünstigtender Faktor für die Verbreitung des
Christentums wiederaufgenommen wurde, aber von den kirchlichen orthodoxen
Geschichtsschreibung, die nicht nur durch die Unfähigkeit, die archäologischen Funde kritisch und
objektiv, aufgrund einer modernen Methodik, zu untersuchen geprägt ist, sondern auch durch das
Fortbestehen einiger Stereotypien des rumänischen radikalen ethnozentrischen und
konfesionalistischen Denkens aus der Zwischenkriegszeit.
Die Untersuchung der Bestattungbräuche aus anderen Provinzen zeigt aber daß die Körperbestattung, an
deren Verbreitung auch die orientalischen Kulte beigetragen haben, vorherrscht hauptsächlich gegen das
Ende des 3. Jh. und setzt sich durch erst in der konstantinischen Zeit. In welcher Maß kann dieses
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Phänomen mit seit dem ausgehenden 2. Jh. auch in Dakien belegten Prozesse (die Verbreitung des
Mithraismus, des Kultes des Sol Invictus und das Sonnengottwerden anderer Gottheiten) in Verbindung
gebracht werden, bleibt noch schwierig zu präzisieren. Die statistische Analyse der Häufigkeit der
Einäscherungs- und Körpergräber in unterschiedlichen provinzialrömischen Gräberfelder aus Dakien
beweist daß, trotz einigen bedeutungsvollen Ausnahmen, die auf dem Fortdauern der Bestattungen auch in
der Spätantike und, wahrscheinlich, auch einiger griechisch-orientalischen Einflüsse provinzialrömischer
Zeit ruckzuführen sind, der häufigste Bestattungsritus die Einäscherung (ca. 70 % - 100 % der untersuchten
Gräber) ist, die in den Gräberfelder des ländlichen Milieus aus den ehemaligen dakischen Provinzen auch
nach dem Schluß der römischen Herrschaft überwiegend bleibt.

Unter den unterschiedlichen Versuche, die Bestattungssysteme aus den dakischen Provinzen zu
klassifizieren, derjenige des Bukarester Forschers M. Babeş (1970), der von den im nördlichen
Gräberfeld aus Romula getroffenen Befunde vorausgeht, behandelt diese Frage aus einer neuen
Anschauung, nämlich nicht aus der gewöhnlichen, die eng-typologisch und diachronisch ist oder
sich nur auf einem gewissen ethnokulturellen Abschnitt der Provinzialbevölkerung begrenzt,
sondern aus der Perspektive der sozialen und kulturellen Anthropologie. Dieser
Klassifizierungsversuch unterscheidet sich, gleichzeitig, durch das Anliegen für die sicheren
chronologischen Elemente und für die Beobachtungen der vertikalen und horizontalen
Stratigraphie, die Aufschlüsse geben können, ob es im erwähnten Gräberfeld um unterschiedliche,
aber synchrone Typen, beziehungsweise um eine Nachfolge von Typen handelt.
Das Ergebnis war ein auf der Behandlungsweise der Leiche und auf der Art der Beisetzung der
Bestattungsreste beruhendes Klassifizierungssystem, das die folgenden Gräbertypen einschließt:
a. Körpergräber.
b. Scheiterhaufengräber.
c. Brandgräber mit ausgebrannter Grube.
d. Einfache Brandgrubengräber.
e. Urnengräber.
f. Gräber von unbestimmbaren Typus.
Dieses Klassifizierungssystem wird auch zur Zeit in der rumänischen Archäologie benutzt, um die
in den provinzialrömischen Gräberfelder, aber vor allem die im mit den dakischen Provinzen
benachbarten Milieu entdeckten Gräber zu beschreiben, denn für die Beschreibung der
provinzialrömischen Körpergräber, oft eine detailliertere Klassifizierung nötig ist, die auch auf das
Vorhandensein oder nicht der für die Benutzung eines Sarkophages sprechenden Spuren, wie auch
auf die Art und den Anschein des Sarkophages, laut den von O. Floca (1941) vorgeschlagenen
Kriterien Rücksicht nehmen soll; obwohl die mit der Klassifizierung der provinzialrömischen
Gräber aus Dakien beschäftigten Forscher haben auch dem flachen oder hügelförmigen Aspekt,
beziehungsweise dem individuellen oder kollektiven Charakter des Grabes und, sicher, dem
Vorhandensein eines Grabdenkmales oder eines Grabbaus Aufmerksamkeit geschenckt, diese
Elemente, auch wenn ihre Nutzlichkeit für eine korrekte Beschreibung, zwecks der Untersuchung
einiger Aspekten des sozialen und geistlichen Leben, nachgewiesen ist, finden aber nur teilweise, in
einer unausreichender Maß, eine Widespiegelung in den von diesen Gelehrten hergestellten
typologischen Schemata. Diese Lage wird manchmal durch den Forschungsstand und die geringe
Fundenanzahl, andermal aber durch die Bedeutungslosigkeit dieser Kriterien für die Auswertung
der Funde aus der Hinsicht ihrer chronologischen und ethnokulturellen Einstufung begründet.
Weil in jedem Gebiet und in jeder historischen Zeit, in unterschiedlichen Kulturmilieus, gibt es eine
vollständige und kohärente, mehr oder weniger standardisierte Gesamtheit von Elementen des
Bestattungsrituals, deren Zweck ist, die soziale Identität der Verstorbenen auszudrucken, wie aber
auch eine Reihe von Bestattungen, die, indem sie von dieser Gesamtheit ritueller Normen
abweichen, als sonderbar betrachtet werden; meistens handelt es aber nur um einen Eindruck, der
auf einer unvollständigen Untersuchung oder auf dem Ignorieren der Variabilität der
Bestattungsbetragen innerhalb einer Gemeinschaft zurückzuführen ist, so daß die Auslegung dieser
Kategorie von Bestattungen Kontroversen erzeugt, woher auch die Bestrebungen, möglichst
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präzise Abgrenzungskriterien dafür festzustellen, aufgrund neuer Analysevorfahren, die immer
näher der Methoden der kriminellpolizeischen und gerichtsmedizinischen Untersuchung werden. In
der die Bestattungsriten aus den dakischen Provinzen betreffenden Geschichtschreibung gibt es,
vorläufig, nur wenige Versuche, die Auskünfte bezüglich der "Sonderbestattungen" zu
synthetisieren und neuzubesprechen.
Monumentele funerare, în sensul larg al acestui termen, de la morminte izolate şi necropole
şi până la monumentele arhitectonice (tumuli, mausolee, sarcofage din cărămidă, cutii din lespezi
de piatră) şi sculpturale (sarcofage din piatră, stele, altare funerare, cippi, medalioane funerare
lucrate aparte, postamente, coronamente etc.), fie că este vorba de piese complete sau doar de
membra disiecta, reprezintă, aşa cum remarcase încă din 1941 O. Floca1, cea mai vastă categorie de
monumente romane din Dacia. Acest lucru se explică, în cazul mormintelor propriu-zise, prin aceea
că, de regulă, fiind, prin natura lor, încă de la bun început, ascunse în pământ, ele sunt într-o
măsură mai mare ferite de distrugeri decât alte categorii de antichităţi2. Cunoaşterea lor mai
aprofundată, în contextul mai amplu al descoperirilor de această natură din întregul Imperiu roman,
în vederea dobândirii unor informaţii legate de viaţa spirituală din Dacia romană, a atribuirii etnice
şi încadrării lor cronologice, a studiului complex al răspândirii lor teritoriale, este greu de închipuit
fără o încercare de a le clasifica.
În acest sens, ca un punct de plecare spre discutarea sistemelor de înmormântare din Dacia
romană, vom aminti că încă din 1894 s-a afirmat, de către Király (König) P., că aici mormintele de
inhumaţie sunt mai numeroase decât cele de incineraţie3; pe atunci existau puţine consemnări ale
descoperirilor sau cercetărilor de morminte romane provinciale, iar atenţia cercetărilor şi a marelui
public era reţinută mai ales de sarcofage şi de mormintele cu inventar preţios, ale reprezentanţilor
elitelor. D. Tudor, care împărtăşeşte şi el punctul de vedere al cercetătorului austro-ungar,
considera că această situaţie îşi găseşte explicaţia, pe de o parte, în coincidenţa cronologică dintre
cucerirea Daciei, părăsirea ritului funerar al incineraţiei şi adoptarea celui al inhumaţiei, iar pe de
alta în faptul că, adeseori, urnele cu resturile cinerare ale defuncţilor erau păstrate în casele rudelor,
unde, cu timpul, se puteau pierde4. În privinţa frecvenţei mai mari a inhumaţiei, O. Floca credea, de
asemenea, că mormintele romane de inhumaţie ar fi mai numeroase decât cele de incineraţie, pe
baza studiului sistemelor de înmormântare din Dacia Superior întreprins de el5 şi a credinţei că
bogăţia în rocă de construcţie favoriza răspândirea ritului inhumaţiei, de care ar fi fost legată
majoritatea monumentelor sculpturale6; tot el aduce în sprijinul convingerii sale argumentul că
inhumaţia este cel mai simplu sistem de înmormântare şi, prin aceasta, "foarte potrivit şi pentru cei
săraci", ale căror morminte sunt, în general, lipsite de monumente funerare, uneori şi de inventare
sau chiar şi de sicriu7, constatând, totodată, că o influenţă a populaţiei autohtone asupra riturilor de
înmormântare romane din Dacia nu poate fi susţinută8, dar socoteşte ritul funerar al inhumaţiei ca
fiind, totuşi, "mai puţin intrat în tradiţia şi practicile funerare locale"9, părere acceptată în 1996 şi
de către V. Wollmann10. O altă cauză a frecvenţei mai mari a inhumaţiei ar putea proveni, după O.
Floca11, din evoluţia generală a sistemelor de înmormântare din Imperiul roman, unde inhumaţia
devine predominantă începând cu sec. II e.n. şi se generalizează la sfârşitul sec. II şi în sec. III12, în

1

Floca 1941, p. 1.
Tudor 1968 c, p. 402.
3
Király 1894, p. 374.
4
Tudor 1968 c, p. 402.
5
Floca 1941, p. 81sq.
6
Floca 1941, p. 82sq.
7
Floca 1941, pp. 82-84.
8
Floca 1941, p. 83.
9
Floca 1941, p. 97.
10
Wollmann 1996, p. 227.
11
Floca 1941, p. 82.
12
Floca 1941, p. 82; cf. Tudor 1968 a, p. 42; Brilliant 1979, p. 95sq.
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bună parte şi datorită influenţelor venite din Orient13. Deşi în necropola de nord de la Romula
mormintele de incineraţie au fost, probabil, cele mai frecvente de-a lungul întregii sale perioade de
întrebuinţare14, C. M. Tătulea este de părere că, în acest oraş, la sfârşitul sec. II şi în sec. III raportul
numeric dintre înmormântările de incineraţie şi cele de inhumaţie a ajuns la un echilibru, datorită
creşterii considerabile a numărului mormintelor de inhumaţie15; afirmaţia autorului citat, care este
de părere că acest fenomen dovedeşte accentuarea procesului de romanizare şi adaptabilitatea la
noile credinţe, în care însă vechile tradiţii se contopesc, transmiţând în timp ecouri destul de bine
sesizabile (de pildă, prin păstrarea tradiţiei de a depune în morminte vase de ofrandă şi în
purificarea rituală, prin ardere, a mormintelor, întâlnită şi în necropolele de inhumaţie sub forma
arsurilor rituale din apropierea mormintelor)16 nu are însă decât o valabilitate relativă şi limitată,
deoarece se găseşte sub influenţa unor rigide scheme ale evoluţiei cultural-istorice specifice
provinciilor dacice şi a dogmelor politico-istoriografice ale continuităţii tradiţiilor culturale
autohtone.
În vederea unei comparaţii corecte cu situaţia din alte provincii, trebuie precizat că, după
opinia, într-o oarecare măsură exagerată, a lui L. Laville, incineraţia reprezintă în Gallia ritul
funerar exclusiv în sec. I-IV17, iar pe Rhin, în regiunea Pfalz, ca peste tot în provinciile gallogermanice, inhumaţia constituia o excepţie în sec. I-II18 şi că trecerea de la ritul incineraţiei la cel al
inhumaţiei se încheie în perioada constantiniană, atunci când numărul sarcofagelor creşte
exploziv19, în vreme ce în Britannia inhumaţia a înlocuit incineraţia încă de la sfârşitul sec. II şi
prima jumătate a sec. III20. În Gallia, trecerea populaţiei autohtone de la ritul tradiţional al
incineraţiei la acela al inhumaţiei nu s-a făcut sub influenţa elementelor germanice21 şi nici a celor
italice, ci a afluxului de orientali22. După cucerirea romană, la Šempeter pri Celju (Slovenia), unde
printre cele peste 600 de diferite monumente întregi şi fragmentare (altare funerare şi aediculae)
descoperite nu a apărut decât un singur mormânt de inhumaţie, incineraţia este ritul funerar
predominant în sec. I-II şi cel puţin în prima treime a sec. III23. O situaţie oarecum asemănătoare se
constată şi în partea dobrogeană a provinciei Moesia Inferior, cu toate rezervele impuse de stadiul
actual al cercetărilor arheologice. La Beroe inhumaţia, care a devenit ritul funerar predominant încă
din a doua jumătate a sec. III24, s-a generalizat până la sfârşitul sec. III25, iar la Tomis, unde în
necropola datată între sec. IV î.e.n. – I e.n. 70 % dintre morminte sunt de incineraţie şi doar 30 %
de inhumaţie, datate însă de-a lungul întregii perioade de folosire a necropolei, în necropola din
sec. II-III, în schimb, din 183 de morminte cercetate doar 2 sunt de incineraţie26. Deşi situaţia de la
Tomis pare a fi specifică doar acestei colonii şi nu poate fi generalizată, se pare că în oraşele
greceşti de pe ţărmul pontic inhumaţia, care coexistase anterior cu incineraţia, mai frecventă însă,
începe să se generalizeze începând cu a doua jumătate a sec. II, sub impulsul dominaţiei romane27.
În zonele rurale, populaţia autohtonă, getică, nu abandonează ritul tradiţional al incineraţiei decât
sub puternica influenţă a coloniştilor aduşi de autorităţile romane28. Studiul necropolelor de pe
13
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teritoriul Bulgariei, deci din provinciile Moesia Inferior şi Thracia, a arătat că aici incineraţia
predomină în sec. I-II şi începe să fie treptat înlocuită de incineraţie spre sfârşitul sec. III, dar
incineraţia nu dispare, iar în Munţii Rhodopi se întâlneşte cu regularitate chiar şi în sec. IV29; la
începutul sec. III, în Moesia Inferior şi în Thracia nici necropolele birituale şi nici chiar tumulii
birituali nu sunt excepţii30. D. Vulčeva a arătat că, deşi, în general, predominarea mormintelor de
incineraţie la începutul stăpânirii romane este privită ca o continuarea a tradiţiilor funerare
preromane, nu ar trebui însă omisă nici influenţa tradiţiilor din alte provincii europene, în care, la
fel ca şi la Roma, predomina ritul incineraţiei, iar trecerea la inhumaţie o pune tot pe seama
influenţei romane31. A. Petre consideră, de asemenea, că pentru Dobrogea încercarea de a găsi
origini autohtone ale ritului inhumaţiei din epoca romană imperială este inutilă, iar aceea de a o
pune exclusiv pe seama unor influenţe greco-pontice sau scito-sarmatice nu are şanse de a fi
confirmată prin descoperiri arheologice, astfel că singura explicaţie constă în intensa acţiune de
colonizare desfăşurată de autorităţile romane, în primul rând cu elemente originare din provinciile
microasiatice32. La Viminacium, unde se întâlnesc adesea morminte birituale, contemporane, cu
scheletul depus peste resturile incinerate pe ustrinum33, determinările antropologice au arătat că
femeile preferau ritul incineraţiei, în timp ce bărbaţii pe cel al inhumaţiei, fenomen explicat prin
numeroasele căsătorii mixte între femeile indigene şi bărbaţii de origine orientală34. Aceste
constatări arată că, atât în provinciile balcano-dunărene, cât şi la Roma şi în Occident,
generalizarea inhumaţiei se datorează unor influenţe orientale, chiar dacă, adesea, inhumaţia se
propagă prin elemente de o cu totul altă origine etnică, dar aflate sub influenţa unor reprezentări
religioase de origine orientală35, a căror răspândire a fost favorizată de condiţiile politice, socialeconomice şi culturale specifice societăţii romane din sec. II-IV. Mai recent, I. Hica arăta că şi în
Dacia frecvenţa incineraţiei şi inhumaţiei şi generalizarea inhumaţiei reprezintă fenomene cu o
evoluţie asemănătoare celei din alte provincii şi că preferinţa pentru unul sau altul dintre aceste
rituri funerare este determinată de originea etnică a diferitelor grupuri de colonişti, iar în
Antichitatea târzie inhumaţia s-a impus în mediul posturban, predominant romanic, în vreme ce în
mediul rural, mai conservator, continua să fie preferată incineraţia36; deşi autoarea citată lasă să se
înţeleagă faptul că în mediul rural din Antichitatea târzie continua practicarea unor tradiţii funerare
neromane, ea nu precizează, totuşi, dacă este vorba de cele daco-romane, de cele ale diferitelor
grupuri de colonişti sau de cele ale unor populaţii barbare ori dacă are în vedere o situaţie mai
complexă, datorată interferenţelor etnoculturale.
În ce măsură însă există vreo legătură dintre creşterea frecvenţei inhumaţiei în raport cu
incineraţia şi răspândirea cultului mithraic, al lui Sol Invictus şi al solarizării altor divinităţi,
fenomen pus în evidenţă şi în Dacia între sfârşitul sec. II şi sfârşitul stăpânirii romane în Dacia37,
este încă greu de precizat, cu toate că se admite că generalizarea incineraţiei, începând cu epoca
bronzului, este strâns legată de o nouă concepţie cu privire la relaţia dintre trup şi suflet şi la
nemurire, datorată răspândirii cultelor solare38. Aceste concepţii nu reuşesc însă să se impună în
aceeaşi măsură peste tot şi să le înlăture pe cele mai vechi, ci, adesea, se ajunge la o soluţie de
compromis, iar imaginarul funerar rămâne unul chtonian, deşi ritul funerar predominant este
incineraţia, după cum există şi situaţii în care, deşi ritul funerar îl constituie inhumaţia sau
expunerea/descompunerea, imaginarul funerar este unul uranian, iar principalele divinităţi sunt, de
asemenea, uraniene şi divinităţile chtoniene nu ocupă decât un rol secundar. Această varietate şi
29
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divergenţă a concepţiilor cu privire la reprezentările legate de Lumea Cealaltă, la postexistenţă şi
relaţia dintre trup şi suflet este, de altfel, caracteristică uriaşului conglomerat de popoare şi culturi
care a fost Imperiul roman, în care, în anumite condiţii istorice, se constată, într-adevăr,
predominarea unei concepţii sau a alteia, în funcţie de regiune şi de perioadă, dar şi de mediul
social şi cultural. Totuşi, există şi culte practic incompatibile cu incineraţia, precum cel iudaic şi,
foarte probabil, cel isiac, cel puţin din perspectiva atitudinii tradiţionale a egiptenilor faţă de
cadavru şi al rolului zeiţei Isis în cultul funerar, al cărui element central este identificarea
defunctului cu Osiris.
Bazându-se pe vechile opinii din bibliografia referitoare la ritul funerar în Dacia romană, M.
Macrea, D. Protase şi M. Rusu afirmau, în anul 1960, că ritul inhumaţiei era "singurul şi bine
documentat pînă nu demult în provincia noastră", unde, după părerea lor, predomină încă din sec.
II, deşi constată că: "În Pannonia cimitire de incineraţie, similare celor de la Porolissum şi
Apulum, se cunosc tot în apropierea marilor centre urbane, de pildă la Aquincum, Sopianae şi
Savaria. Acolo înhumaţia se generalizează abia începînd cu secolul III"39. În 1964, M. Macrea şi
D. Protase afirmau că "romanii (coloniştii) practicau în Dacia atît ritul incineraţiei, mai puţin
frecvent, cît şi acela al înhumaţiei, predominant încă din sec. II"40, iar H. Daicoviciu mai susţinea
încă, în 1968, că "ritul cel mai răspândit în provincia traiană era înhumaţia"41.
Datorită concepţiilor greşite a acestor istorici cu privire la preponderenţa inhumaţiei în
Dacia romană, dar şi a datării de către O. Floca în epoca stăpânirii romane în Dacia a multor
descoperiri funerare aparţinând, de fapt, populaţiei romane târzii rămase pe teritoriul fostelor
provincii dacice, în condiţiile în care cultura materială a acesteia era puţin cunoscută la mijlocul
sec. XX, s-a ajuns la părerea că ritul funerar al incineraţiei ar indica existenţa unei populaţii "de
origine locală, neromană"42; această teză este perpetuată difuz până când, "redescoperită",
"reconsiderată" şi "revalorificată", mai târziu, când, datorită constatărilor legate de frecvenţa ritului
funerar al incineraţiei, ca şi a mediului etnocultural şi social şi perioadei în care acesta se întâlneşte,
ajunge a fi instrumentalizată de aparatul politico-ideologic al regimului naţional-comunist al lui N.
Ceauşescu, în condiţiile în care rezultate valabile ale unor cercetări arheologice, istorice, de
antropologie fizică, socială şi culturală cu privire la practicile funerare ale diferitelor populaţii care
au locuit de-a lungul vremii pe teritoriul României au fost abuziv folosite, uneori, chiar de către
cercetători de prestigiu43, în sensul demonstrării "interdisciplinare", cu o metodologie defectuoasă,
a unor teze tracomane, puternic ideologizate, cărora le mai lipsea doar o "aprofundare"
culturologică a studiilor de antropologie fizică pentru a aduce şi o justificare raseologică dogmelor
politico-istoriografice daco-româniste, în spiritul concepţiilor "biopoliticienilor" fascişti din
România perioadei interbelice sau a celui de-al doilea război mondial. Presiunea politică izvorâtă
dintr-o atare concepţie s-a făcut resimţită asupra cercetării istorice, dar, în general, puţini au fost cei
care au făcut compromisuri şi s-au conformat şi în scris unor astfel de "orientări şi indicaţii".
În 1968, pornind de la constatarea justă şi în mod repetat reafirmată, că în necropolele din
sec. II-III cu inventare de factură romană autohtonii se identifică mai uşor prin ritul incineraţiei44,
tradiţional la această populaţie încă din sec. VI î.e.n.45 şi că incineraţia reprezintă ritul funerar
specific populaţiei dacice până în sec. IV e.n.46, D. Tudor era însă de părere că, în Dacia, dăinuirea
puternică a ritului incineraţiei până în secolul al III-lea reflectă numărul mare al elementului etnic
autohton47, ceea ce reprezintă, deja, o interpretare pro domo, dar uşor de înţeles în acel stadiu al
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cercetărilor. În 1969, autorul citat remarca, referindu-se la unele necropole în care "ritul de
înmormîntare apare cel tradiţional dacic, adică prin incinerare, într-o vreme cînd romanii
foloseau în masă înhumarea", între care le aminteşte şi pe cele din Munţii Zlatnei, de pe dealurile
Boteş şi Corabia, că "modestia inventarului mortuar constituie indiciile unei populaţii cu o slabă
stare materială, care în acea vreme nu putea fi decît cea geto-dacică"48. Absolutizând aceste
puncte de vedere, în contextul politicii cultural-ideologice ale regimului naţional-comunist, ale
cărei principii au fost stabilite în iulie 1971, la Mangalia, I. Andriţoiu şi L. Mărghitan afirmau, în
1972, că "incineraţia, obicei funerar răspîndit în societatea dacică încă în epoca fierului, nu este
nicidecum specific obiceiurilor coloniştilor romani"49.
Asupra primejdiei absolutizării acestor observaţii, fie pe baza lipsei referinţelor scrise, de
epocă, la practicarea incineraţiei în Dacia Superior, fie prin studiul materialului arheologic, atrăsese
însă atenţia, încă din 1941, chiar O. Floca50, iar în 1975, fără a intra însă mai mult în detalii, N.
Gudea constata, în mod just, că "riturile de înmormîntare sînt preponderent romane, deşi se
păstrează urme numeroase ale riturilor de înmormîntare ale autohtonilor daci"51. Cu toate acestea,
în 1979, I. Andriţoiu, confruntat cu problema atribuirii etnice a mormintelor de incineraţie din
necropola estică de la Micia şi care afirmase, într-un mod foarte riscant, că mormântul nr. 7
aparţine unui autohton şi, nici mai mult, nici mai puţin, că ar fi "primul mormînt ce se poate atribui
populaţiei băştinaşe"52, constata: "Cît priveşte raportul cronologic dintre înhumaţie şi incineraţie,
credem că cele două rituri funerare pot fi considerate contemporane în limitele sec. al II-lea e.n.
Încercarea de definire etnică a celor două tipuri de morminte este greu de făcut pe baza
materialelor arheologice de caracter general provincial roman. prea puţin lămuritor în direcţia
precizării originii etnice a defuncţilor"53. Astfel, O. Floca s-a arătat, totuşi, chiar şi în această
situaţie, mai prudent decât în 1970, când, împreună cu colaboratorii săi54, în încercarea lor de a
atribui aproape în exclusivitate dacilor practicarea ritului funerar al incineraţiei, potrivit unei
concepţii cu urmări dintre cele mai nefaste asupra istoriografiei româneşti, la fundamentarea căreia,
mai mult sau mai puţin voit, a contribuit el însuşi, prin concluziile pripite formulate în 1941 asupra
acelor necropole din Dacia Superior pe care le atribuise, eronat, populaţiei autohtone, respectiv cele
din Munţii Zlatnei şi cea tumculară a coloniştilor norico-pannonici de la Caşolţ (jud. SB). Totuşi, în
1979, în contribuţia sa referitoare la cercetările din necropola de est a Miciei, inclusă în raportul
colectiv asupra cercetărilor desfăşurate la Micia în 1977, I. Andriţoiu arăta că în sec. II mormintele
de incineraţie par a fi contemporane cu cele de inhumaţie şi că preferinţa pentru unul sau altul
dintre cele două rituri funerare poate să fi fost determinată, între altele, de apartenenţa etnică a
diferitelor grupuri de colonişti şi populaţii din Dacia romană55; această concluzie, deşi reflectă doar
parţial realitatea, prin aceea că nu acordă importanţa cuvenită, ca factor determinant, ideologiei
funerare a populaţiilor respective sau, mult mai probabil, credinţelor împărtăşite de către indivizi, a
eliminat, totuşi, într-o anume măsură, interpretările arbitrare, care trebuie înţelese în contextul
politicii culturale a statului român din acea vreme. Cu toate acestea, în 1994, la exact un veac după
primele consideraţii de ansamblu cunoscute nouă cu privire la riturile funerare din Dacia romană,
datorate, cum am arătat, lui Király P.56, I. Ionescu, doritor de a prezenta această provincie ca fiind
deosebit de receptivă la misiunea creştină, afirma în mod aberant că inhumaţia era ritul funerar
predominant, aducând ca unic argument doar lipsa altarelor cu nişă de depunere a cenuşii,
cunoscute în unele provincii romane57. Această situaţie reflectă, de fapt, oscilaţia importanţei
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acordate, în funcţie de conjunctura politică, de-a lungul vremii, celor două concepţii care au avut o
influenţă negativă prin interpretarea mitologizantă a descoperirilor funerare romane din Dacia: cea
daco-românistă, care, încă de la jumătatea sec. XIX, exagera, din motive politice, importanţa
elementului dacic în procesul formării poporului şi limbii române şi cea naţional-creştină,
promovată cu precădere de extrema dreaptă şi de mediile ortodoxe tradiţionaliste, care insistă
asupra unei creştinări rapide şi relativ profunde a populaţiei "daco-romane", ale cărei începuturi
datează încă din timpul stăpânirii romane în Dacia, ba chiar, pentru partea dobrogeană a provinciei
Moesia Inferior, încă din perioada creştinismului apostolic.
În lipsa unor studii statistice, consideraţiile cu privire la preponderenţa unuia sau a altuia
dintre cele două principale rituri funerare ar trebui privite cu rezerve, mai ales după ce în întreaga
provincie Dacia au fost cercetate, uneori încă din sec. XIX, mari cimitire în care se practica
exclusiv ritul incineraţiei sau în care acesta din urmă precumpănea, dar care au rămas insuficient
sau deloc cunoscute la mijlocul sec. XX, când atenţia cercetătorilor se concentra încă în special pe
monumentele funerare epigrafice şi sculpturale, a căror relaţii cu cele două principale rituri de
înmormântare sunt încă insuficient cercetate58 şi în condiţiile în care se cunoaşte încă foarte puţin
despre organizarea, planimetria şi evoluţia în timp a necropolelor urbane din provincie sau despre
specificul fiecăreia, dat fiind că, după R. Harhoiu (1987), cercetarea mediului urban provincial
"este efectuată, se poate afirma fără excepţie, de nespecialişti în acest domeniu de cea mai strictă
specialitate"59, a căror sarcină, în epoca regimului naţional-comunist era, cum am mai arătat,
"demonstrarea ştiinţifică" a dogmelor politico-istoriografice ale continuităţii şi unităţii60, iar
cercetarea epocii romane, în general, "s-a orientat şi se orientează cu precădere spre investigarea
castrelor"61 şi doar într-o foarte mică măsură asupra aşezărilor rurale şi încă şi mai puţin asupra
necropolelor (abstracţie făcând de recentul Program Naţional de Cercetare "Alburnus Maior").
Chiar scuza oficioasă (tot din 1987!) pentru această veche stare de lucruri este relevantă şi prin ceea
ce caută să combată, dar şi prin ceea ce afirmă: "Nu este vorba de o orientare tendenţioasă a
cercetării numai spre anumite probleme, din dorinţa de a nu se ajunge la concluzii deranjante, aşa
cum am auzit insinuîndu-se de cei care ne fac procese de conştiinţă, ignorînd starea obiectivă a
cercetării. Este vorba pur şi simplu de un program de cercetare defectuos orientat"62. Dar această
orientare greşită a cercetării fusese sesizată încă din 1954 de către K. Horedt, care arăta şi cauza ei,
chiar dacă în acord cu rigidele teze de inspiraţie stalinistă cu privire la lupta de eliberare dusă de
masele dacice asuprite: "În primul rînd, s-a acordat o atenţie exagerată cercetării castrelor
romane, presupunîndu-se că s-ar putea dovedi folosirea şi locuirea lor şi după retragerea trupelor
din ele. Rezultatele acestor cercetări au arătat însă, în general, că aceste centre militare ale
stăpînirii romane au fost într-adevăr abandonate şi au rămas părăsite odată cu eliberarea
provinciei"63. Efectele negative ale acestei politici de cercetare asupra studiului unor realităţi
sociodemografice ale Daciei romane a fost subliniat atât în epocă, de către amintitul cercetător64,
cât şi mai recent, de către S. Cociş65.
Că această situaţie nu se datorează, totuşi, doar amintitelor neajunsuri în strategia cercetării
istorico-arheologice, ci tocmai unei orientări tendenţioase, o demonstrează concluziile cu privire la
atribuirea etnică a unor necropole, insuficient sau chiar deloc cercetate, insistându-se nu atât pe
ideea unei frecvenţe mai mari a inhumaţiei, deja desuetă, cât pe două idei apriorice diametral
opuse, folosite cu o ridicolă naivitate pentru a argumenta continuitatea şi romanizarea populaţiei
dacice, fără a ţine seama de contextul etnocultural specific vremii şi regiunii şi nici de alte cauze
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ale schimbărilor survenite în ritul şi ritualul funerar: practicarea inhumaţiei, ca rit specific roman ar
dovedi romanizarea, în vreme ce incineraţia se datorează ... continuităţii populaţiei dacice!
Absurdul acestor teze devine evident atunci când se face o analiză obiectivă a descoperirilor şi
riturilor funerare din mediul dacilor liberi, fără însă a porni de la dogma politico-istoriografică a
unităţii culturale a populaţiei dacice66, care, în ciuda faptului că M. Babeş ridicase, tocmai în 1971,
problema unei necesare distincţii în studiul tradiţiilor funerare între necropolele populaţiei
autohtone, cele ale coloniştilor veniţi din diferite provincii şi, eventual, ale comunităţilor dacice
extraprovinciale colonizate în Imperiul roman şi a reconsiderării unor necropole eronat atribuite
populaţiei daco-romane67, a reuşit să se impună, din păcate, în contextul politic al ultimului deceniu
al regimului naţional-comunist, deşi mai mult formal, cu precădere în discursul politicoistoriografic şi în interpretarea fenomenelor istorice şi a realităţilor etnoculturale şi mai puţin în
ceea ce priveşte interpretarea descoperirilor propriu-zise, în locul unui punct de vedere mai nuanţat,
de la sfârşitul perioadei "sovietizante"68. La geto-daci, incineraţia, practicată şi de unele triburi
tracice, reprezintă ritul funerar specific din perioada Latène şi până în sec. II-IV69. Cum incineraţia
rămâne şi după retragerea autorităţilor romane din Dacia ritul funerar predominant în mormintele
din mediul rural, ale populaţiei păgâne70, ar rezulta că acestea ar aparţine exclusiv populaţiei
dacice, fapt contrazis de studiul descoperirilor arheologice, care au dovedit că, mai ales în
Transilvania, populaţia romană târzie poate fi distinsă, prin tradiţiile şi inventarele sale funerare, de
elementele dacice pătrunse pe teritoriul provinciei, ca şi de acelea ale purtătorilor culturii Sântana
de Mureş – Černjychov71; de altfel, odată cu progresul cercetărilor arheologice, a devenit tot mai
evident că aici populaţia romană târzie nu locuieşte în aceleaşi aşezări şi nici nu foloseşte aceleaşi
necropole cu dacii liberi şi goţii, care nu au fost admişi în obştile săteşti ale acesteia72.
Astfel, cu toate că L. Mărghitan nu optează pentru o atribuire etnică precisă a mormintelor
cercetate în necropola de la Deva (jud. HD), pe care însă le descrie foarte rău, el remarcă, totuşi, în
spiritul părerilor tradiţionale din istoriografia acelor vremuri (1971), că "practicarea ritului
incinerării în necropolele din Dacia romană, aşa după cum s-a dovedit în numeroase studii
anterioare, e un procedeu utilizat încă de daco-geţi, obicei cu adînci rădăcini tradiţionale, care s-a
perpetuat şi în epoca romană, putînd fi urmărit pînă în secolul IV e.n."73, afirmaţie care, ruptă de
contextul analizei descoperirilor arheologice din necropolă şi introdusă forţat în acela al
descoperirilor de ceramică dacică din clădirile rustice din partea de sud-est a localităţii74 şi al
descoperirilor preromane de pe teritoriul oraşului şi din împrejurimi75, chiar dacă admite
inferioritatea socială a populaţiei dacice din provincie şi posibilitatea colonizării forţate în regiune a
unor grupuri de daci strămutaţi din alte părţi76, face să se înţeleagă concepţia sa apriorică în
legătură cu această problemă, pe care, de altfel, o şi exprimă limpede, în chip de concluzie:
"Adoptarea în viaţa cotidiană a formelor ceramice romane de către populaţia dacică e atestată şi
în practica riturilor funerare, ce se desfăşurau sub influenţa concepţiilor mistico-religioase în care
o notă de conservatorism apare evident în însăşi păstrarea incineraţiei"77. O astfel de concepţie
fusese însă pusă la îndoială de D. Tudor, în ceea ce privea mormintele târzii de incineraţie de la
Romula, încă din 196878. Deşi nici în 1977 şi nici în 1978 în necropola estică a Miciei nu fuseseră
cercetate morminte de inhumaţie, iar cele descoperite de el în 1939, toate jefuite, chiar distruse, nu
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puteau fi datate cu siguranţă şi nici atribuite etnic în mod mai precis, cu atât mai interesante sunt
afirmaţiile lui O. Floca, făcute încă din anul 1970, deci înaintea primelor cercetări arheologice
sistematice de amploare desfăşurate în necropola de est a aşezării: el remarca faptul că dovezilor
arheologice ale prezenţei populaţiei dacice în zona castrului roman de la Micia, reprezentate de
ceramica dacică descoperită în castru79, li se adaugă un nou argument, anume că în necropola
aşezării, printre mormintele de inhumaţie, există şi morminte de incineraţie, despre care afirmă că
ar fi fost descoperite în cercetări recente şi le atribuie populaţiei locale dacice80! Dimpotrivă, în
1979, la un an după cercetarea mormintelor de incineraţie din necropola de est a Miciei, apar din
nou referiri la mormintele de incineraţie atât de profetic "prezise" în 1970. Ele sunt datorate
aceluiaşi L. Mărghitan, într-un articol sugestiv intitulat O importantă contribuţie privitoare la
problema continuităţii dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de Traian (Aprecieri pe
baza rezultatelor săpăturilor arheologice de la aşezarea dacică de pe vîrful Piatra Coziei şi de la
centrul civil cvasiurban roman MICIA): "O altă dovadă a persistenţei dacilor în aşezarea de la
Micia ne este furnizată de către descoperirea în cadrul necropolei de est a mai multor morminte de
incineraţie, amplasate printre mormintele de inhumaţie specifice coloniştilor romani. Cîteva din
mormintele de incineraţie s-au descoperit în condiţii de conservare foarte bună, fiind nederanjate
în decursul secolelor. În apropierea lor nu s-au găsit inscripţii sau alte monumente sculpturale de
rit funerar, aşa cum au apărut în contextul arheologic al mormintelor de inhumaţie. Această
absenţă a oricăror pietre funerare din jurul cistelor cu resturile rugului, o punem pe seama
păstrării unei tradiţii de înmormîntare care nu îngăduia depunerea de monumente din materiale
neperisabile. Or acest procedeu este specific tocmai modului de înmormîntare a geto-dacilor.
Chiar necropola de epocă romană de la Cinciş ne oferă cel mai apropiat şi concludent exemplu în
acest sens. În absolut nici unul din tumulii funerari, în care erau prezente fragmente de vase
dacice, nu s-a descoperit nici măcar un fragment de inscripţie pe piatră sau o parte din vreun
monument sculptural"81. Dincolo de faptul că s-a încercat să se acrediteze ideea că prezenţa
monumentelor din piatră într-o necropolă este asociată cu ritul inhumaţiei, idee însuşită şi de alţi
autori82, deşi contrazisă de descoperirile de la Porolissum-Ursoieş83, Toldal (jud. MS)84, BradMuncelu (jud. HD)85, Cinciş (jud. HD)86 şi chiar de la Deva (jud. HD)87, din cadrul unor necropole
de incineraţie sau, în cazul celor birituale, în asociere cu morminte de incineraţie, surprinzătoare
sunt şi consideraţiile finale ale acestei "analize de situaţie" pentru descoperirile funerare din
necropola de est a Miciei, frapante nu atât prin finalitatea lor uşor de presupus, cât prin
argumentarea bazată pe prezentarea cu totul denaturată a problematicii riturilor funerare din
Imperiul roman: "Aceste din urmă mărturii de ordin funerar au o deosebită valoare documentară
pentru noi, fiindcă în antichitate conservatorismul cel mai consecvent este întîlnit tocmai în cadrul
ritualului de înmormîntare. Prin păstrarea incineraţiei pe parcursul secolelor II-III e.n., populaţia
de origine dacică şi-a menţinut o notă caracteristică ce ne ajută astăzi să o deosebim de coloniştii
veniţi din acea ‘ex toto orbe Romano’, cunoscut fiind că în imperiu se practica ritualul
inhumaţiei"88. Vom remarca însă faptul că "metoda" atribuirii unor morminte de incineraţie dintr-o
necropolă în care lipsesc monumentele din piatră populaţiei dacice, folosită de L. Mărghitan, este
obţinută "logic" prin ... negarea unei constatări făcute de către D. Protase în cazul necropolei de la
Toldal, când arăta că "ba mai mult, prezenţa unor monumente sculpturale de piatră, inexistente în
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cimitirele băştinaşe de epocă romană cunoscute acum în Dacia romană, conduce mai degrabă la
ideea că în cazul de faţă poate fi vorba de colonişti fixaţi statornic, cu bună stare materială şi
relativ elevaţi din punct de vedere cultural"89. Republicând în aceeaşi formă, dar cu alt titlu, după
peste 20 de ani90, rezultatele cercetărilor sale în partea de sud-est a oraşului Deva, L. Mărghitan nu
a revenit însă asupra acestor concepţii eronate.
Aceleaşi idei se întâlnesc, uneori, în mod surprinzător, chiar şi în discursul istoriografic de
după 1989. În ceea ce priveşte, de pildă, necropola aşezării romane Praetorium (Mehadia, jud. CS),
se crede că existenţa inscripţiilor şi prezenţa a 2 sarcofage, dintre care unul cu inscripţie, precum şi
a unor medalioane funerare, ar sugera practicarea ritului inhumaţiei, considerată "rit tipic pentru
provincialii romani", susţinându-se că prin limba inscripţiilor şi ritul funerar pare a fi vorba despre
o populaţie romană sau romanizată, tocmai datorită puternicului conservatorism manifestat, de
obicei, în ritul funerar; afirmaţia că "cimitirul aşezării şi castrului de la Mehadia a fost un cimitir
tipic roman, în care s-a folosit ritul de înmormîntare roman, ceea ce indică o transformare
radicală şi din acest punct de vedere a structurilor tradiţionale anterioare cuceririi romane"91
trebuie înţeleasă, după părerea noastră, numai ca referindu-se, în general, la tradiţiile funerare
preromane, deoarece la Mehadia nu a fost cercetat, de fapt, nici un mormânt, iar numele tracodacice lipsesc cu totul în inscripţiile păstrate. În aceste condiţii, deşi se recunoaşte că dovezile în
acest sens sunt puţine, se afirmă, totuşi, că ele "demonstrează clar simbioza daco-romană" şi se
apreciază că "este evident, de asemenea, că dacii localnici s-au integrat în sistemul roman"92, prin
faptul că… dintr-o aşezare dacică preromană din apropiere "a provenit o parte din populaţia
aşezării romane şi au fost recrutaţi o parte din soldaţii castrului"93, ceea ce prin nimic nu poate fi
dovedit, pentru că, de fapt, nici nu există vreo dovadă a continuităţii acestei aşezări preromane. Mai
mult, se spune, doar în parte cu deplină dreptate, că "deşi puţine şi uneori neclare, datele în
legătură cu cimitirul roman completează imaginea asupra aşezării, indicînd, pe de o parte,
practicarea ritului de înmormîntare de tip roman – înhumaţia în morminte ce erau însoţite de
inscripţii şi construcţii tipice –, pe de alta arată modalităţile şi formele romane de îngropare a
morţilor"94; apoi, şirul presupunerilor continuă, fără o argumentaţie convingătoare: "din păcate,
despre durata funcţionării cimitirului nu avem date certe, dar nu încape nici o îndoială că el a
funcţionat paralel cu aşezarea, după cum pare la fel de probabil că a cunoscut şi modificările de
rit şi ritual funerar caracteristice, cu deosebire din secolul al IV-lea e.n."95.
De aceea, cercetările din necropola nordică a Romulei, întreprinse în perioada 1965-1969,
care au constituit obiectul unui studiu amănunţit, realizat de către M. Babeş pe baza unor principii
moderne şi pe baza unei corecte comparaţii cu realităţile din alte provincii de-a lungul diferitelor
intervale ale perioadei cuprinse între sec. I-III e.n.96, au avut un rol important în corectarea drastică
a imaginii false datorate mai mult perpetuării tezelor istoriografiei tradiţionaliste cu privire la
interpretarea inhumaţiei ca indiciu al creştinării şi romanizării97, decât stadiului cercetărilor din
acea vreme. Încă din 1968 D. Tudor era de părere că la Romula incineraţia este practicată până
către vremea lui Severus Alexander şi că a reprezentat ritul predominant98. Studiul mormintelor de
incineraţie şi de inhumaţie din necropola de la Locusteni, prin care s-a constatat şi aici sincronismul
acestor două rituri funerare, a arătat că 74,14 % din morminte sunt de incineraţie şi doar 25,86 %
sunt morminte de inhumaţie99. Şi în necropola Apulum II, unde ambele rituri se întâlnesc la indivizi
de toate vârstele şi de ambele sexe, din cele 85 morminte cercetate în anii 1979-1980, doar 25
89

Protase 1977, p. 88sq.
Mărghitan 1997-1998.
91
Macrea et alii 1993, p. 76.
92
Macrea et alii 1993, p. 79.
93
Macrea et alii 1993, p. 79.
94
Macrea et alii 1993, p. 80.
95
Macrea et alii 1993, p. 81.
96
Babeş 1970 , pp. 190-193, fig. 2.
97
Babeş 1970, pp. 192 şi 194.
98
Tudor 1968 a, p. 42.
99
Popilian 1980, p. 54.
90

99

Al. Gh. Sonoc - Observaţii cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolele romane
provinciale din Dacia

(adică 29,41 %) aparţin ritului inhumaţiei100. La Soporu de Câmpie, din 189 morminte, 168 (adică
87,5 %) sunt de incineraţie, iar 22 (adică 12,5 %) sunt de inhumaţie101. Şi în necropola de la
Porolissum, de pe dealul Ursoieş, predomină mormintele de incineraţie102. Toate cele 18 (de fapt,
17!) morminte cercetate în anii 1977-1978 în necropola estică a aşezării Micia sunt de
incineraţie103, ceea ce schimbă impresia greşită generată de existenţa unui singur mormânt de acest
rit printre cele 5 morminte jefuite descoperite în aceeaşi necropolă în 1939104; pe ansamblu, dintre
cele 26 de morminte cunoscute la Micia, incluzându-le pe toate cele publicate în 1941 de către O.
Floca şi pe cele descoperite întâmplător în 1974105, 18 (adică 69,23 %) sunt de incineraţie, 5 (adică
19,23 %) sunt de inhumaţie, iar 4 (adică 15,38 %) sunt de rit necunoscut (cele 3 sarcofage de piatră
cunoscute până în prezent şi mormântul găsit distrus în 1939), dar foarte probabil tot de inhumaţie.
O situaţie de excepţie o prezintă necropola plană birituală de nord a Sucidavei, care cuprinde
aproape 600 de morminte, dintre care cca. 88 % sunt de inhumaţie şi 12 % de incineraţie106;
întrucât însă din ansamblul necropolei, aproape 100 de morminte datează din sec. IV e.n.,
majoritatea fiind morminte de inhumaţie107, proporţia respectivă suferă sensibile modificări pentru
perioada stăpânirii romane în Dacia, deşi tendinţa raportului dintre cele două rituri funerare se
păstrează, ceea ce s-ar putea explica prin particularităţile etnoculturale ale aşezării; acest lucru pare
confirmat şi de situaţia constatată în necropola birituală de pe locul fostei cetăţi dacice, unde din
cele 10 morminte găsite nederanjate, grupate în colţul sud-estic al cetăţii romano-bizantine, la vest
de basilica paleobizantină şi datate în sec. II-III, 7 (adică 70 %) sunt de inhumaţie şi numai 3 (adică
30 %) de incineraţie108. Într-o lucrare recentă, I. Hica arăta că, dintre cele 135 de morminte din sec.
II-III cercetate între anii 1972-1977 şi 1985-1990 în necropola de sud-est a oraşului Napoca, 134
(adică 99,25 %) sunt de inhumaţie, iar un complex arheologic, care constă dintr-o groapă cu cenuşă
foarte fină, lipsit de inventar, ar putea reprezenta fie un loc ritual de ardere, legat de banchetul
funerar, fie un mormânt109; potrivit autoarei citate, în Dacia, în primele secole de după cucerirea
romană, se întâlnesc atât morminte de incineraţie, cât şi morminte de inhumaţie, dar, până la
sfârşitul sec. III, când treptat, inhumaţia se generalizează, incineraţia era mai frecventă, situaţie
asemănătoare cu aceea din alte provincii romane110. D. Protase, bazându-se pe datarea tradiţională a
necropolei de la Bratei (jud. SB), este de părere că în Dacia intracarpatică incineraţia persistă până
la sfârşitul sec. IV sau chiar până la începutul sec. V, pe când în Oltenia, în actualul stadiu al
cercetărilor, considerat insuficient, mormintele de incineraţie lipsesc încă din a doua jumătate a sec.
III111.
Există şi necropole în care singurul rit funerar practicat este incineraţia, cu diferitele sale
variante, ca la Moreşti (jud. MS), Sighişoara-Pârâul Hotarului (jud. MS), Ighiu (jud. AB), Buciumi
(jud. AB), Caşolţ (jud. SB), Calbor (jud. BV) şi Brad-Muncelu (jud. HD) sau, mai recent, în
necropolele de la Alburnus Maior, din punctul Hop sau de pe dealul Carpeni; cu privire la unele
dintre aceste necropole, trebuie menţionat că, examinând descoperirile mai vechi şi mai noi, V.
Wollmann constata, chiar dacă păstra unele atribuiri etnice greşite ale cercetătorilor anteriori, că în
toate cimitirele de mineri din perioada romană, în care, după părerea sa, nesusţinută însă de
descoperiri concludente, de obicei nu lipseşte elementul autohton, se practica incineraţia şi că,
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aproape cu regularitate, peste groapa sepulcrală se înălţau tumuli, variantele sistemelor de
înmormântare şi compoziţia inventarului deosebindu-se puţin de la un caz la altul112.
Primele observaţii legate de tipurile de morminte din Dacia romană, prilejuite de
descoperirea întâmplătoare şi studierea, încă din vremea Renaşterii, a unor monumente funerare
epigrafice şi/sau sculpturale ori morminte cu inventar arheologic bogat continuă, de la jumătatea
sec. XIX, cu cele legate de începuturile cercetării arheologice sistematice a necropolelor de epocă
romană de la Caşolţ113 şi Sighişoara-Kulterberg114; între necropolele de epocă romană intens
cercetate încă din sec. XIX, cea de la Caşolţ se numără la loc de frunte115. Mai târziu au început să
fie cercetate necropolele din Munţii Zlatnei, de la Bucium, de pe dealul Boteş şi de la
Slăvăşoaia116. Primul care, după ştiinţa noastră, a încercat o sistematizare a informaţiilor despre
descoperirile funerare şi ritul de înmormântare din provincia Dacia, cunoscute până la sfârşitul sec.
XIX, este Király P.117; în ciuda unor mici erori care nu-i scad din valoare, cartea sa, Dacia
Provincia Augusti, apărută la Becicherecul Mare, în 1894, este o lucrare încă utilă, cu interesante
contribuţii personale, dar pe nedrept trecută sub tăcere de istoriografia românească.
În cadrul istoriografiei româneşti, prima încercare propriu-zisă de clasificare a datelor
adunate de-a lungul unui veac de preocupări arheologice moderne, datorată lui O. Floca şi care
reprezintă, de altfel, teza sa de doctorat, susţinută în 1940 la Universitatea "Regele Ferdinand I" din
Cluj118, a văzut lumina tiparului abia în 1941119; ne este însă foarte greu să admitem că nici el, nici
C. Daicoviciu nu cunoşteau lucrarea predecesorului lor maghiar şi credem că organizarea cercetării
arheologice întreprinse în 1934 de către C. Daicoviciu şi O. Floca a fost determinată mai puţin de
observarea unei mici ridicături a terenului, care trăda existenţa unui monument, de altfel privită ca
secundară chiar de către C. Daicoviciu, în raport cu informaţiile bibliografice mai vechi120, cât de
corecta reconstituire descriptivă a mausoleului Aureliilor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pe
baza unor membra disiecta cunoscute de Király P.121, căruia i se datorează şi corecta determinare
topografică a locului în care el se găsea, bazată, desigur, pe cunoaşterea faptului că acolo fusese
descoperit altarul funerar al lui Q. Aurelius Tertius122. Rezultatele săpăturilor arheologice
întreprinse în 1934 de către C. Daicoviciu şi O. Floca au confirmat, astfel, întru totul afirmaţiile
învăţatului maghiar.
O. Floca remarca sărăcia cunoştinţelor cercetătorilor din acea vreme, chiar şi a celor din
străinătate, cu privire la sistemele de înmormântare, ritul funerar şi credinţele legate de Lumea de
Dincolo, insistând asupra dificultăţilor legate de descrierea întregului material arheologic şi de
prezentarea întregii problematici legate de acesta într-o singură lucrare, mai ales datorită
informaţiilor incidentale şi imprecise ale autorilor mai vechi, dar şi asupra importanţei unui astfel
de demers ştiinţific123. Concluziile acestei prime monografii sunt însă influenţate de faptul că ele se
limitează doar la monumentele descoperite în Dacia Superior, deoarece autorul ei era de părere că
Dacia Inferior aparţine, din punct de vedere cultural, lumii sud-dunărene şi a convingerii sale, juste
de altfel, că studiul lor nu poate fi întreprins separat de al acelora din cele două Moesii124.
Clasificarea monumentelor romane din Dacia Superior sub raportul formei acestora, studierea lor
din punct de vedere al ritului de înmormântare, al ornamenticii, al inventarelor, al răspândirii
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chorologice etc. a luat în consideraţie, în acest caz, doar pe acelea descoperite şi cercetate personal
de către arheologul devean sau pe acelea care, cercetate de către alţii, în măsura în care nu există
îndoieli referitoare la ele, acesta considera că au fost precis descrise125. Cu toată justeţea
concluziilor sale cu privire la deosebirile culturale dintre Dacia Superior şi Dacia Inferior,
semnalate mai târziu şi de alţi autori126, dar ocultate uneori de istoriografia românească, din dorinţa
păstrării imaginii generate de mitul politico-istoriografic al "unităţii de cultură şi civilizaţie din
spaţiul (balcano-)carpato-danubiano-pontic", realitatea a arătat însă necesitatea studierii
comparative a tuturor monumentelor funerare din Dacia, în corelaţie cu cele descoperite nu numai
în Moesia, dar şi în celelalte provincii balcano-danubiene, în primul rând în Noricum şi Pannonia,
ca şi în nordul Italiei, iar pe de alta, că o cercetare aprofundată a descoperirilor arheologice mai
vechi şi a informaţiilor legate de acestea, cu toate lipsurile semnalate de O. Floca, poate aduce date
preţioase pentru cunoaşterea societăţii romane provinciale din Dacia, în general şi a "culturii
funerare" (Grabkultur) a acesteia, în particular.
O. Floca a elaborat următoarea clasificare a "sistemelor de înmormântare" din Dacia
romană:

I. Morminte romane
A. Sarcofage de piatră cu inscripţii şi ornamentaţii plastice
B. Sarcofage de piatră lipsite de inscripţii şi ornamentaţii
C. Morminte de cărămizi şi ţigle
D. Sicrie de metal
E. Construcţii funerare monumentale
II. Morminte neromane, executate în timpul stăpânirii romanilor în Dacia.
Dintre mormintele prezentate de O. Floca multe aparţin, de fapt, perioadei migraţiilor, dar
acest lucru nu avea să fie remarcat decât abia începând cu anul 1970, o dată cu studierea
sistematică a sarcofagelor din partea dobrogeană a provinciei Moesia Inferior127, a mormintelor
romane târzii de la Napoca128 şi, în sfârşit, cu apariţia unor sinteze referitoare la riturile funerare din
Antichitatea târzie, de după retragerea autorităţilor romane din Dacia129.
Aşa cum reiese din clasificarea propusă de către O. Floca, cel mai amănunţit au fost studiate
diferitele tipuri de sarcofage, în funcţie de materialul din care au fost realizate130, iar dintre acestea,
cele din piatră, pentru care a propus mai multe criterii de clasificare: din punct de vedere al
arhitecturii şi modului de realizare al sarcofagelor, cu o clasificare valabilă pentru provincia Dacia
Superior131, iar cealaltă pentru sarcofagele romane, în general132.
O. Floca a constatat că pentru realizarea sarcofagelor din Dacia Superior au fost folosit
materiale diverse (marmura, piatra de carieră şi de râu, cărămida şi ţigla, lemnul, metalul), uşor de
găsit sau de produs pe plan local şi că roca folosită provine, de regulă, de la carierele cele mai
apropiate de aşezarea şi necropola respectivă, iar valoarea şi estetica monumentului depinde foarte
mult de materialul din care acestea erau executate133. Clasificarea sarcofagelor romane din piatră
este însă un demers mai dificil, datorită uniformităţii şi simplităţii lor, a rarităţii sau absenţei unor
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exemplare mai deosebite prin formă şi ornamentică, a perioadei scurte de dezvoltare a artei
funerare în Dacia, dar şi a imposibilităţii studierii, în cele mai multe cazuri, a inventarelor
funerare134; aşa se face că, până la urmă, O. Floca propune două clasificări ale sarcofagelor, una
valabilă pentru provincia Dacia Superior135, iar cealaltă pentru sarcofagele romane, în general136,
care, în esenţă, se împart în două tipuri principale (cu acoperiş în dublă pantă şi cu acoperiş plat) şi
se deosebesc prin faptul că prima clasificare abordează şi problema sarcofagelor improvizate din
fragmente de monumente romane provinciale în Antichitatea târzie, fără ca în 1941 o astfel de
datare târzie să fie însă bine fundamentată teoretic. Pentru sarcofagele din piatră autorul citat a mai
utilizat însă şi un al treilea mod de clasificare, care nu ţine seama de deosebirile de ordin tipologic
şi nici măcar de cele de ordin tehnologic (dacă sarcofagele sunt monolitice sau construite din plăci
de piatră), ci doar de prezenţa sau de absenţa inscripţiilor şi a decorului sculptural137.
După 1941, de la apariţia studiului lui O. Floca, o vreme nu s-au mai scris asemenea lucrări
de amploare. O nouă încercare de clasificare a mormintelor romane provinciale din Transilvania,
datorată lui K. Horedt138, are un caracter conjunctural, datorită faptului că a apărut din nevoia de a
distinge, în principiu, înmormântările de tradiţie romană de cele reprezentând rituri funerare
neromane, în cadrul mai larg al discuţiilor legate de problema romanizării dacilor, a permanenţei
lor în provincia Dacia în timpul stăpânirii romane, a continuităţii elementului romanic la nord de
Dunăre după retragerea aureliană şi a formării poporului român. Încercarea lui K. Horedt de a
ordona pe categorii necropolele din Dacia este considerată de M. Babeş ca "nu prea reuşită", deşi îi
recunoaşte meritul de a încerca să găsească o posibilitate de a distinge tradiţiile funerare romane de
cele romano-provinciale139, idee preluată, de fapt, de la O. Floca; aşa se face că, urmând concepţia
acestuia din urmă, după care romano-provinciale erau mormintele şi necropolele de incineraţie,
demersul lui K. Horedt nu îşi mai avea, de fapt, rostul140, dacă facem abstracţie de problema
încadrărilor cronologice şi a atribuirilor etnice, care reprezintă, de altfel, partea cea mai valoroasă şi
originală a lucrării sale.
Controversele iscate în istoriografia românească de cercetările arheologice şi studiile lui K.
Horedt, percepute multă vreme ca reprezentând o primejdie pentru mitul politico-istoriografic
construit de cercetarea istorică şi arheologică românească, au dus curând la apariţia unor studii şi
cercetări ample, referitoare la riturile populaţiei dacice preromane şi a celei "daco-romane" (adică a
celei dacice de epocă romană şi a celei romanice de pe teritoriul fostei provincii romane Dacia,
din perioada migraţiilor), datorate lui D. Protase141, dar nelipsite de numeroase erori şi schimbări
de atitudine, impuse nu numai de stadiul cercetărilor, cât şi de momentul politic, exprimat în
direcţiile prioritare impuse cercetării arheologice şi istorice româneşti de către regimul naţionalcomunist, doritor să afirme şi pe acest plan "independenţa şi suveranitatea" statului român.
O clasificare mai amănunţită a sistemelor de înmormântare din Dacia romană, publicată în
1971, i se datorează lui D. Protase, care s-a referit la cele "indiscutabil autohtone", dar şi la "acelea
care ar putea avea, măcar parţial, acest caracter"142; ea reia într-o formă mai extinsă şi mai
amănunţită, cu foarte mici, uneori însă interesante modificări de nuanţă, concluziile expuse încă din
1962143 şi reluate în 1966144. Constatând că în perioada Latène mormintele de inhumaţie sunt rare
la populaţia dacică de pe teritoriul care avea să constituie provincia Dacia, fiind vorba mai cu
seamă de morminte de copii şi mai rar de morminte de oameni maturi, el afirmă, recunoscând însă
că se bazează numai pe situaţia singulară a necropolei de la Soporu de Câmpie (jud. CJ), că în
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mediul daco-roman din perioada stăpânirii romane în Dacia, ele "aparţin în mod exclusiv unor
copii sub vîrsta de şapte-opt ani" şi că înhumări certe de maturi nu sunt încă atestate145. Datorită
condiţiilor pedologice, din corpul defuncţilor s-a păstrat doar craniul146. Conturul gropilor nu a
putut fi stabilit cu precizie, "datorită cromaţiei şi densităţii uniforme a pămîntului în care fuseseră
săpate", apreciindu-se că forma lor nu putea fi diferită de aceea obişnuită la mormintele de
inhumaţie, dar s-a constatat, în schimb, că adâncimea lor este cu ceva mai mare decât în cazul
mormintelor de incineraţie, în medie de 1 m147. Inventarul, descoperit în doar 2 din cele 21 de
morminte de acest tip este sărac şi constă în ceramică romană provincială, fapt pentru care
mormintele nu pot fi datate mai strâns148. Arătând că este sigur că în mormintele cunoscute până în
1971 în provinciile dacice şi atribuite populaţiei autohtone "nu există nici un element creştin", D.
Protase îşi manifesta chiar convingerea că asemenea elemente nici nu sunt de aşteptat de la
descoperirile viitoare149, punct de vedere cu care suntem, de altfel, întru totul de acord; în schimb,
mai ales după 1989, istoriografia ecleziastică ortodoxă din România insistă, cu argumente exclusiv
doxologice, tocmai asupra propovăduirii creştinismului în această parte lumii, inclusiv în mediul
autohton, încă de către apostolul Andrei.
D. Protase distinge următoarele categorii de morminte de incineraţie150:
Morminte cu incinerarea defuncţilor pe loc.
1. Morminte tumulare, cu resturile cremaţiunii:
a) lăsate libere pe locul de ardere
b) aşezate în casete de piatră
c) depuse într-o groapă rectangulară, ca pentru inhumaţie.
2. Morminte plane în groapă albiată:
a) simplă
b) căptuşită sau acoperită cu lespezi.
3. Morminte plane cu rămăşiţele arderii lăsate parţial pe loc, parţial depuse în urnă rămasă
pe locul incinerării.
Morminte cu incinerarea defuncţilor la ustrinum.
1. Morminte plane cu urnă
a) în groapă simplă
b) în casetă de piatră
c) sub podium de lespezi.
2. Morminte plane (fără urnă), cu resturile funerare depuse direct în
a) groapă simplă
b) groapă simplă, căptuşită cu lespezi
c) groapă ovală, în formă de albie.
3. Morminte cu tumuli peste groapă rectangulară, făcută ca pentru inhumaţie.
Ultima încercare de clasificare a sistemelor de înmormântare şi tipurilor de morminte din
Dacia romană, din 1970, i se datorează cercetătorului bucureştean M. Babeş, care porneşte de la
studiul situaţiilor întâlnite în necropola nordică a Romulei; abordarea acestei problematici se face
dintr-o viziune nouă, nu din cea obişnuită, îngust-tipologică şi diacronică sau limitată doar la un
segment etnocultural al populaţiei provinciale, ci din perspectiva antropologiei sociale şi culturale.
La baza noii încercări de clasificare, care se distinge, totodată, prin preocuparea pentru elementele
sigure de cronologie şi a observaţiilor de stratigrafie verticală şi orizontală, din care se poate
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deduce dacă este vorba de tipuri diferite, dar sincrone şi când este vorba de o succesiune de tipuri,
au stat mai multe criterii151:
a. Modul de tratare al cadavrului (incineraţia sau inhumaţia, întrucât mumificarea,
descărnarea etc. nu sunt atestate în Dacia romană)
b. Modul de depunere a resturilor funerare: în cazul inhumaţiei, într-un sarcofag, cistă din
cărămidă sau piatră, sicriu de lemn sau direct în pământ, eventual învelite într-un giulgiu, iar în
cazul incineraţiei depunerea direct pe locul rugului (Scheiterhaufengräber / busta), într-un recipient
(urnă, cistă sau învelitoare perisabilă) sau răspândite într-o groapă mai mare (simplă sau arsă
ritual), cu luarea în considerare a dimensiunilor şi formei acesteia
c. Contextul funerar (elementele de costum înhumate sau incinerate odată cu defunctul,
ofrandele funerare, necesare mortului în postexistenţă, obiectele folosite la tratarea cadavrului, la
înmormântare sau la anumite ceremonii funerare desfăşurate la mormânt, a căror poziţie şi stare de
conservare depinde foarte mult de categoria de materiale căreia îi aparţin)
d. Elementele de ritual, care ţin de credinţă şi cultură, de superstiţii şi practici magice,
rareori justificate prin necesităţi practice, reflectate în modul de tratare a cadavrului, în depunerea
în mormânt a resturilor funerare ale defunctului şi în contextul funerar, ce pot fi indicate de
orientarea şi poziţia scheletului, alegerea sau depunerea amestecată a oaselor calcinate şi cărbunilor
de pe rug etc.
În urma folosirii şi combinării acestor criterii rezultă că mormintele de inhumaţie pot fi
clasificate după modul de depunere al cadavrului (direct în pământ, cu capac din lemn, piatră sau
cărămidă, în sicriu de lemn, în sarcofage din cărămidă), după poziţia corpului (întinsă sau chircită)
şi, eventual, după orientare, iar mormintele de incineraţie se pot împărţi în înmormântări pe locul
rugului (Scheiterhaufengräber / busta), morminte cu resturi cinerare depuse într-o groapă mai mare
(arsă sau nearsă, cu sau fără cărbuni de pe rug) şi morminte în care resturile au fost strânse într-un
recipient ceramic sau perisabil (cu sau fără cărbuni de pe rug)152; deşi această clasificare nu poate fi
integrală, ea este mult prea neclară, complicată şi, de aceea, greu de întrebuinţat, fapt pentru care,
în final, s-a recurs la o schemă bazată doar pe primele două criterii153. A rezultat un sistem de
clasificare care cuprinde următoarele tipuri de morminte154:
a. Morminte de inhumaţie.
b. Morminte de incineraţie la faţa locului.
c. Morminte cu groapă arsă ritual.
d. Morminte de incineraţie cu depunere în groapă simplă.
e. Morminte cu depunere în urnă.
f. Morminte de tip nedeterminat.
Este, aşadar, sistemul de clasificare folosit şi în prezent de arheologia românească pentru a
descrie tipurile de morminte descoperite în necropolele romane provinciale, dar mai ales în mediul
barbar învecinat cu provinciile dacice, datorită faptului că pentru descrierea mormintelor de
inhumaţie romane provinciale este necesară, adesea, o clasificare mai detaliată, care să ţină seama
de prezenţa sau absenţa indiciilor de folosire a unui sarcofag, de natura şi aspectul sarcofagului,
potrivit criteriilor propuse de către O. Floca; cu toate că şi caracterul plan sau tumular, individual
sau colectiv al mormântului şi, desigur, existenţa unui monument funerar sau a unei construcţii
funerare monumentale au stat în atenţia cercetătorilor preocupaţi de clasificarea mormintelor
romane provinciale din Dacia, aceste elemente, chiar dacă îşi dovedesc utilitatea pentru o descriere
corectă, necesară studierii unor aspecte ale vieţii sociale sau spirituale, nu îşi găsesc reflectarea
decât parţial, într-o măsură insuficientă, în schemele tipologice pe care ei le-au elaborat, situaţie
uneori justificată prin stadiul cercetărilor şi numărul redus al descoperirilor, alteori prin lipsa de
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semnificaţie a acestor criterii pentru valorificarea descoperirilor din punct de vedere al încadrării
lor cronologice şi etnoculturale.
Pe de altă parte, este în afara oricărei îndoieli că, în orice regiune şi epocă istorică, în
diferite medii culturale, există un ansamblu complet şi coerent, mai mult sau mai puţin
standardizat, de elemente ale ritualului funerar, destinat să exprime identitatea socială a defuncţilor,
dar şi o serie de înmormântări considerate speciale, care se abat de la acest ansamblu de norme
rituale, însă cel mai adesea această impresie se datorează unei cercetări incomplete sau ignorării
variabilităţii comportamentelor funerare în interiorul unei comunităţi şi, de aceea, interpretarea lor
generează controverse, de unde şi încercările de a stabili criterii cât mai precise de delimitare a
acestei categorii de înmormântări, pe baza unor noi procedee de analiză, tot mai apropiate de
metodele anchetei judiciare şi ale medicinii legale155, aşa cum, de altfel, am şi procedat, foarte
recent, în cazul unui mormânt de sugar dintr-o groapă menajeră descoperită în apropierea anexelor
gospodăreşti ale unei villa rustica de la Şeuşa-La Cărarea Morii (jud. AB)156. În istoriografia
referitoare la riturile funerare din provinciile dacice există însă, deocamdată, puţine încercări de a
sintetiza şi rediscuta informaţiile existente cu privire la "înmormântările speciale"157. De aceea, în
cursul prezentării diferitelor tipuri de morminte de incineraţie şi de inhumaţie din Dacia, vom
insista şi asupra acestei categorii de înmormântări, atât în cadrul acestor două clase de morminte,
cât şi discutând clasa aparte pe care o reprezintă înmormântările simbolice.
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ZUSAMMENFASSUNG: DIE IN DER KIRCHE AUS DURLES (KR. SIBIU)
EINGEMAUERTEN RÖMISCHEN DENKMÄLER
Die im Tal der Grossen Kokel liegende Saalkirche aus dem Dorf Dârlos (Darlac/Durles/Darlaz,
Kr. Sibiu) wurde, wie es einige Besonderheiten des Baus andeuten, irgendwann in der ersten Hälfte
des 15. Jh. gebaut. Im Inneren ihres Chors wurden Resten der Wandmalerei aus dem beginnenden
16. Jh. entdeckt; die Reste der äußeren Wandmalerei haben Parallelen in der äußeren
Wandmalerei der moldauischen Kirchen aus der Zeit des Fürsten Petru Rareş (1527-1538).
Bis im 20. Jh. war die Kirche mit einer Wehrmauer mit Vorratsräume und andere Gebäuden
umgeringt. Das in den Jahren 1764 und 1865 sanierte spätmittelalterliche Pfarrhaus wurde um
1900 durch das vorhandene Gebäude ersetzt, die teilweise and der Stelle des älteren Baus liegt.
Andere mehr oder weniger umfangreichen Eindränge im Inneren und im Äußeren der Kirche
fanden im 18. Jh. statt, beziehungsweise um 1837, 1845, 1896, 1900 und 1927. Konservierungsund Konsolidierungsarbeiten wurden im Jahre 1972 unternohmen. Im Laufe der Zeit, der äußere
Verputz hat sich losgelöst; dank diesem bis zur Zeit fortsetzenden Prozeß, konnte die recht häufige
Wiederbenutzung einiger römischen Spolien beim Bau der Kirche festgestellt werden, wann
wahrscheinlich die römischen Ruinen, woher ein großer Teil des von den mittelalterlichen
Bauleute wiederbenutzte Material stammt, endgültig zerstört wurden.
In der äußeren Seite der Kirche können mehrere vollständige oder unvollständige römische
Grabdenkmäler bemerkt werden, darunter aber nur zwei aus der älteren Literatur bekannt sind,
während die anderen bis jetzt unveröffentlicht blieben, vielleicht weil bevor einige davon noch mit
Verputz bedeckt waren.
Die Beschreibung der in der Durleser Kirche eingemauerten römischen Denkmäler.
1. Bruchstück einer Grabstele, das gerade in der Ecke der südlichen Fassade des Schiffes
eingemauert ist. Aus dem Denkmal ist nur die rechte Hälfte einer Nische mit einem kleinen Teil des
unterhalb dieser liegenden Inschriftfeldes erhalten geblieben. Aus den beiden Büsten der
Verstorbenen, die in der Nische dargestellt waren, ist nur noch jene eines mit tunica und Mantel
bekleideten Mannes vorhanden. Es handelt nicht um ein später skulptiertes Porträt, nach der
Zerstörung eines älteren, sondern um die Reparatur eines während der Herstellung durch Risse
beschädigten Denkmals, das wahrscheinlich zu einem günstigeren Preis erworben wurde.
2. Bruchstück einer Grabstele mit Mahlszene, deren Inschrift aus nur zwei Zeilen besteht. Das
schon seit der Mitte des 19. Jh. erwähnten Denkmal ist in umgestürtzter Lage eingemauert, in der
Verbindungsmauer zwischen der südlichen Fassade des Schiffes und der Chor der Kirche.
3. Bruchstück einer Grabinschrift, aus der noch 3 Zeilen erhalten geblieben sind, darunter aber
nur zwei in recht gutem Zustand. Das Stück wurde in umgestürtzter Lage im oberen Teil der ersten
Stufe des ersten Strebepfeilers des Chores eingemauert.
4. Bruchstück eines zweiteiligen Giebels (die rechte Seite), das in der ersten Stufe des zweiten
Strebepfeilers des Chors (im südöstlichen Teil der Kirche) eingemauert ist. Das Stück stellt ein
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Seeungehauer mit Schlangenkörper nach links, mit Rindvorderfüsse und –Kopf mit herausragender
Zunge dar, die ihm einen schrecklichen Aussehen verleiht.
5. Bruchstück einer (linken) Seitenwand einer aedicula, die in dem Fensterrahmen eines
gothischen Fensters der Chorapsis eingemauert wurde. Von einer rudimentären Ausfühung, das
Stück stellt einen Reiter nach rechts dar, der in der rechten Hand eine Peitsche mit kurzem Riemen
hält und mit einer tunica bekleidet ist; es fehlt sowohl der Kopf des Reiters, wie auch die Ohren
und der Hinterteil des Reittieres, höchstwahrscheinlich ein Pferd.
Bei unterschiedlichen Höhen vom Boden, in einem Strebepfeiler aus dem nordöstlichen Bereich des
Chors, in der unmittelbaren Nähe der abgetragenen Sakristie, sind die folgenden drei römischen
Denkmäler eingemauert:
6. Bruchstück eines römischen Denkmals, vielleicht einer Grabara.
7. Bruchstück eines Frieses, mit zwei die Blüten der Pflanzen aus der Familie Asteraceae
(Compositae) nachahmenden Rosetten, die durch ein stilisiertes Akanthusblatt getrennt sind. Die
Ausführung ist besser als bei den anderen Denkmäler von hier. Es handelt um einen Quader vom
Ende des Frieses, der an der Ecke einer Gebäude, vielleicht ein Grabbau, eingemauert wurde.
8. Bruchstück eines römischen Denkmals. Von der Profilatur und von den Dimensionen des Stückes
her, scheint es, höchstwahrscheinlich, um ein Bruchstück einer Grabara zu handeln.

Die Herkunft der Denkmäler.
Woher die im Bau der Kirche aus Durles wiederbenutzten römischen Denkmäler stammen, ist nicht
leicht zu präzisieren, weil hier keine Merkmale des Vorhandenseins einer römischen Siedlung
bekannt sind. Mann könnte annehmen, deswegen, daß diese Denkmäler nicht von einer zu großen
Entfernung, wahrscheinlich aus dem Gräberfeld der ländlichen römischen Siedlung aus MediaşGura Câmpului (Kr. Sibiu) oder aus Aţel (Kr. Sibiu) gebracht wurden. Aus dem Gräberfeld von
Mediaş/Medgyes/Mediasch sind aber, vorläufig, wenige Grabdenkmäler bekannt und die jetzige
Hl. Margarete- Kirche, woher es keine Aufzeichnungen von Funde römischer Denkmäler gibt und
deren Bau im ausgehenden 14. Jh. begann, wurde von anderen zwei Kirchen vorangegangen, eine
aus dem 13. Jh. und eine aus der ersten Hälfte des 14. Jh. So, sind alle drei Kirchen von hier älter
als die Kirche aus Durles und wenn zu ihren Bau auch römische Spolien aus der Siedlung von
Gura Câmpului oder aus dem Gräberfeld dieser Siedlung benutzt wurden sollen, ist dann schwer
anzunehmen, daß die Bewohner aus Durles sich mit Baumaterial ebenfalls von hier noch versorgen
konnten. Es soll aber in Betracht genommen werden auch daß im 14.-16. Jh. das Dorf Durles nicht
auf dem Königsboden (fundus regius), im Mediascher Stuhl, sondern im Kokelburger Komitat lag
und im 14. Jh. ein Feudalbesitz, zusammen mit den Dörfer Alma/Küküllőalmás/Almaschken,
Aţel/Ecel/Hetzeldorf, Giacăş/Gyákos/Gogeschdorf und Şmig/Somogyom/Schmiegen war, was
schwierig die Annahme macht, daß dessen Bewohner Baumaterial aus in einer anderen territorialverwalterischen Einheit, eines ganz anderen Regimes oder sogar aus auf einem anderen
Feudalbesitz liegenden römischen Ruinen erwerben konnten. Andernfalls, hat jüngst D. Popa
angenommen, daß die in der Kirche aus Durles eingemauerten römischen Denkmäler aus dem
noch nicht im Gelände lokalisierten Gräberfeld aus Schmiegen entstammen könnten.
Als Herkunftort dieser Denkmäler könnte Cetatea de Baltă/Küküllővár/Kokelburg (Kr. Alba)
angenommen werden, ein 30 km von Durles entfernter Ort, aus demselben Kokelburger Komitat,
woher auch eine Grabinschrift stammt, die mit einer in der Nähe liegenden, um das auf der Coasta
Coasta Sântămăriei oder Dealul Cetăţii befindliche Kastell entwickelten Siedlung in Verbindung
gestellt werden kann. Die große Anzahl der römischen Denkmäler, die anläßlich der Abtragung
der Kirche aus Sântămărie/Boldogfalva/Frauenkirch im Jahre 1911 entedckt wurden, zeigt daß die
naheliegenden römischen Ruinen von den mittelalterlichen Bauleute intensiv ausgebeutet wurden.
Bei Hetzeldorf sind zahlreiche archäologische Funde aus der Römerzeit bekannt, aber es gibt keine
Auskünfte daß in der Hl. Nikolaus- Kirche von hier römische Denkmäler eingemauert wurden.
Anderseits, an der Hetzeldorfer Kirche wurden auch keine archäologische Ausgrabungen oder
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umfangreicheren Restaurierungen unternommen, während den solche Trümmer zu Licht kommen
könnten.
In der Kirche aus Hetzeldorf sind Anteile eines monumentalen Grabmals (tumba) aufbewahrt,
dessen Inschrift laut Sophia Thorozakaii, die Witwe des Johann Thobiassy, den 29. Juni 157?
Gestorben ist. Auch bei Durles Anteile einer tumba wurden als Stufe beim Eingang in der Kirche
wiederbenutzt; die Grabinschrift ist aber nahezu vollkommen verwischt und aus dem erhaltenen
Text ist hervorgegangen, daß SOPHIA TH… den 6. Januar gestorben ist, ohne aber daß es die
Möglichkeit besteht, zu präzisieren im welchem Jahre. Selbstverständlich, die Verstobene kann
nicht Sophia Thorozakaii (Torockói) sein, die bei Hetzeldorf bestattet ist, sondern, vielleicht, sei es
eine gleichnamige Verwandte von ihr, sei es eine andere Sophia, aber aus der Familie Thobiassy.
Diese ohnehin spät belegte mutmaßliche Verwandtschaft zwischen den Gräfen aus der Familie
Thobiassy von Hetzeldorf und der Adelsfamilie in deren Besitz, damals, das Dorf Durles lag kann
keinenfalls ein Beweis darstellen für die Hypothese, daß nach Durles einige Baumaterialien aus
den römischen Ruinen aus Hetzeldorf gebracht wurden. Jedenfalls, die Auskünfte bezüglich der
Besitze und die Heiratsverbindungen der Familie Thobiassy aus dem 15.-16. Jh. erklären nicht in
wessen Besitz das Dorf Durles im ausgehendem 16. Jh. war und, weil es um eine so späte Zeit
handelt, sie haben dementsprechend keine Bedeutung für die Frage der Herkunft der in der Kirche
aus Durles eingemauerten römischen Denkmäler.
Die römische Denkmäler fehlen auch bei Almaschken, wo es eine gothische Kirche gibt, die
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 15. Jh. erbaut wurde, wie auch bei Gogeschdorf, dessen
kleine, im 15. Jh. erbauten gothische Kirche, im Jahre 1969 abgetragen wurde, ohne daß es
Auskünfte bezüglich der Entdeckung von als Baumaterial im Mauerwerk einer dieser beiden
Kirchen, wo ebenfalls noch keine archäologischen Ausgrabungen unternommen wurden,
wiederbenutzten römischen Denkmäler gibt. Bei Schmiegen, wo die kleine, archäologisch noch
nicht untersuchte gothische Kirche im 14. Jh. erbaut und in der zweiten Hälfte des 15. Jh.
umgebaut wurde, der bis zur Zeit einziger bekannte römerzeitliche Fund besteht aus zwei
entgegenliegenden Löwen, die im Jahre 1893 in einem Weinberg entdeckt wurden; es könnte,
wahrscheinlich, um eine Grabbekrönung handeln. Das ungefähr um einen Jahrhundert größere
Alter der ersten Kirchen aus Schmiegen in Vergleich zur Kirche aus Durles und, vor allem, die
Seltenheit der römischen Funde bei Schmiegen machen schwierig anzunehmen, daß die in der
Kirche aus Durles eingemauerten römische Denkmäler könnten aus dem noch nicht im Gelände
lokalisierten Gräberfeld von hier entstammen.
Trotzdem, wir halten es für möglich, daß, während der Streiten zwischen den Gräfen von Durles
und denjenigen von Almaschken für den Besitz des Dorfes Schmiegen, wo es schon eine Kirche aus
Mauerwerk gab, die römischen Ruinen auch noch für die Kirche aus Durles Baumaterial liefern
konnten. Eine andere Möglichkeit wäre, sicher, daß die in der Kirche aus Durles eingemauerten
römischen Denkmäler gerade aus dem Gräberfeld einer römischen Siedlung von hier entstammen
könnten. Obwohl, im jetzigen Forschungsstand, die Herkunft dieser Denkmäler noch schwer zu
präzisieren bleibt, es scheint, unserer Meinung nach, doch möglich daß die als Baumaterial
benutzten römischen Spolien aus einem im Kokelburger Komitat, auf dem Feudalbesitz der Adligen
die damals das Dorf Durles besaßen und keinenfalls aus einem auf dem Territorium des
siebenbürgisch-sächsischen Stuhles Mediasch liegenden Ort gebracht wurden.
Expresie a goticului târziu în valea Târnavei Mari1, biserica-sală din satul Dârlos
(Darlac/Durles/Darlaz), judeţul Sibiu (fig. 1), lipsită de obişnuitul turn vestic, a fost construită din
gresie extrasă din carieră2, cândva în prima jumătate a sec. XV3, datare asigurată, mai ales, prin
1

Drăguţ 1979, p. 76.
Fabini 2002, p. 162.
3
Vătăşianu 1959, p. 553; Fabini 2002, p. 162; RepArSb, p. 96, nr. 70.5; cf. Roth 1916, p. 192. Doar Gh. Arion,
probabil datorită datării mai târzii (1460-1470) a portalului vestic (Arion 1974, p. 38), consideră că monumentul ar fi
fost construit în a doua jumătate a sec. XV (Arion 1974, p. 37), ceea ce este greu de admis, între altele şi datorită lipsei
elementelor de fortificare a clădirii bisericii, tot mai frecvente la bisericile săseşti din această perioadă.
2

115

Al. Gh. Sonoc, C. Munteanu - Monumentele romane zidite în biserica din Dârlos, (jud. Sibiu)

unele particularităţi ale portalului vestic4. Corul şi absida sa poligonală au bolţi în cruce pe ogive5;
pentru o biserică de sat, nava este însă de proporţii ample, iar decoraţia sculptată şi pictată a
monumentului este surprinzător de bogată6. Portalul vestic al bisericii prezintă o triplă retragere, iar
arhivoltele sale sunt susţinute de colonete, a căror friză cu capiteluri este ornată cu frunze de stejar
cu ghindă şi cu frunze de viţă de vie cu ciorchini de struguri7, element specific unei perioade mai
vechi şi care devine rar după mijlocul sec. XV, dar care, pentru vremea în care a fost construită
biserica, constituie o expresie a unui eclectism adeseori întâlnit8. Ancadramentele ferestrelor
prezintă fiecare în parte o altă formulă decorativă (cu romburi, cu trilobi circulari sau triunghiulari),
traforurile din partea superioară ocupând uneori mai mult de o treime din golul ferestrei9. Corul
bisericii păstrează elemente de sculptură arhitectonică (în interior, mici statui atribuite Sf. Maria şi
Sf. Ioan, precum şi cheie de boltă cu imaginea în relief a lui Isus Christos, iar în exterior, pe
contraforturi, himere, incorect descrise de către H. Fabini reprezentări de oameni aşezaţi sau
sprijiniţi)10; în interiorul corului au fost descoperite şi resturi de pictură murală de la începutul sec.
XVI11. Biserica se particularizează însă şi prin resturile picturii murale exterioare (în special sub
cornişa absidei corului, dar şi, într-o măsură mai mică, pe portalul vestic)12, asemănătoare cu
pictura murală exterioară a bisericilor din Moldova, din vremea lui Petru Rareş (1527-1538)13, fapt
explicabil prin distanţa mică (30 km) până la Cetatea de Baltă, feudă transilvăneană a amintitului
voievod moldovean14 şi prin influenţele picturii bizantine paleologe asupra în mediul rural (scena
Deisis de pe portalul vestic, veşmântul ţărănesc al pruncului Isus, unele particularităţi stilistice)15,
care au determinat atribuirea picturii murale a bisericii de la Dârlos, datată în al patrulea deceniu al
sec. XV, dar înainte de adoptarea Reformei de către saşi (1544) unui meşter localnic, aflat sub
influenţa şcolii de pictură ecleziastică moldoveneşti şi despre care se crede că ar putea fi de origine
românească16, la fel ca, mai târziu, Turbulea, pictorul lui Ştefan Báthory, rege al Poloniei (15751586), voievod (1571-1576) şi principe al Transilvaniei (1576-1583)17; chiar caracterul omogen,
unitar, al picturii murale exterioare este neobişnuită, în această epocă, în Transilvania, dar comun în
Moldova18. Influenţa picturii gotice se regăseşte, la Dârlos, doar în maniera de stilizare, în faptul că
desenul este principalul factor ordonator al imaginii, în tentele plate ale culorii19, dar şi, după
părerea noastră, în redarea realistă a corpului uman, care nu este tratat în maniera hieratică,
specifică artei bizantine; de altfel, chiar în sec. XV pictorii bisericilor ortodoxe nu au pregetat să-şi
însuşească din experienţa picturii ecleziastice catolice din regiunea din care proveneau sau în care

4

Vătăşianu 1959, p. 553.
Drăguţ 1979, p. 76.
6
Drăguţ 1976, p. 76; Fabini 2002, p. 162.
7
Drăguţ 1979, p. 76; Fabini 2002, p. 162.
8
Vătăşianu 1959, p. 553.
9
Drăguţ 1979, p. 76.
10
Arion 1974, p. 37sq.; Drăguţ 1979, p. 77; Fabini 2002, p. 163. Gh. Arion, care remarcă faptul că himerele care
decorează contraforturile de nord-est şi sud-est ale corului, sunt rar întâlnite în Transilvania şi se datorează unor
influenţe artistice central-europene, în primul rând din Cehia şi Slovacia şi subliniază, totodată, că micile statui-coloană
disproporţionate din interiorul corului, cu fizionomii inexpresive, dispuse în baldachine care întrerup partea inferioară a
coloanelor angajate, într-o manieră rar întâlnită în plastica transilvăneană, se datorează unui meşter mai puţin priceput,
spre deosebire de portalul vestic, care se distinge prin calitatea execuţiei (Arion 1974, p. 38).
11
Fabini 2002, p. 163.
12
Drăguţ 1970, pp. 68-70.
13
Fabini 2002, p. 163; cf. Drăguţ 1970, p. 68; Porumb 1981, p. 59.
14
Drăguţ 1970, p. 70. După M. Porumb, influenţele picturii murale moldoveneşti, pe care le-a sesizat şi la Curciu (jud.
Sibiu), la numai câţiva kilometri de Dârlos, s-ar datora faptului că voievodul moldovean Petru Rareş avea, în această
perioadă, o anume influenţă politică asupra teritoriilor transilvănene locuite de către saşi şi secui (Porumb 1981, p. 59).
15
Drăguţ 1970, p. 69sq.
16
Drăguţ 1970, p. 70; Porumb 1981, p. 58sq.
17
Drăguţ 1970, p. 70.
18
Drăguţ 1970, p. 70. Pentru caracteristicile picturii murale exterioare a bisericilor din Bucovina în sec. XVI: Henry
1984, pp. 209-231.
19
Drăguţ 1970, p. 69.
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ei lucrau20. Decorul sculptural al bisericii reprezintă, de asemenea, o expresie a dezintegrării
progresive a programului artistic specific artei gotice, a ruralizării ei, proces întrerupt de
evenimentele care au urmat după mijlocul sec. XV21, respectiv atacurile turceşti asupra regatului
maghiar şi răspândirea Reformei în Transilvania, cu toate consecinţele lor militare, social-politice,
economice şi culturale.
Până în sec. XX, biserica era înconjurată de o incintă fortificată, cu camere de provizii şi
alte construcţii, iar vechea casă parohială medievală târzie, renovată în 1764 şi 1865, a fost
înlocuită la 1900 de actuala construcţie, aflată, în parte, pe locul celei vechi22. Boltirea ogivală cu
nervuri a navei datează de la cca. 1500 şi, cu excepţia intervenţiilor asupra şarpantei, nu toate
cunoscute, a amenajării unei tribune pentru orgă (sec. XVIII), a plafonării sălii (1837), intervenţii
mai ample, care au afectat zidurile, au mai avut loc în sec. XVIII (zidirea intrării nordice), probabil
la 1845 (de natură necunoscută), 1896 (la intrarea sudică), 1900 (demolarea sacristiei), 1927 (la
portalul vestic), iar lucrări de conservare şi consolidare au fost întreprinse în 197223. De-a lungul
vremii, tencuiala exterioară s-a desprins, proces care continuă şi în prezent şi datorită căruia a şi
putut fi constatată, de altfel, folosirea relativ frecventă a unor spolii romane (fig. 2). Aşa cum reiese
din datele existente cu privire la intervenţiile asupra monumentului de arhitectură ecleziastică
medievală, ca şi după poziţia lor în cadrul acestuia, suntem de părere că ele au fost zidite, la fel ca
şi alte spolii romane, chiar în timpul construirii bisericii, în prima jumătate a sec. XV24, ceea ce, ca
şi în alte astfel de situaţii, ar putea indica perioada în care au fost distruse ruinele romane din care
provine o mare parte din materialul de construcţie refolosit de către constructorii medievali.
Deoarece, cu excepţia incintei, în prezent dispărute, biserica nu prezintă alte elemente care să
permită o apărare eficientă în interiorul ei (turn, hersă, etaj fortificat, guri de tragere sau de păcură
etc.), se poate presupune că apărarea pe linia incintei a fost considerată suficientă şi că incinta a
fost construită mai târziu decât biserica, atunci când situaţia politico-militară a impus-o ca pe o
necesitate vitală; această datare mai târzie ar putea reprezenta şi o explicaţie pentru faptul că, deşi a
fost înlăturată relativ târziu, nu există referiri la descoperirea de monumente romane cu prilejul
lucrărilor de demolare. Este posibil, deci, ca la construirea incintei spoliile romane să fi fost folosite
într-o măsură mai redusă.
În partea exterioară a bisericii (fig. 3-6), se pot remarca mai multe monumente funerare
romane, întregi sau fragmentare, dintre care doar două sunt cunoscute din literatura mai veche25, iar
celelalte sunt inedite, poate pentru că unele dintre ele fuseseră acoperite de tencuială; mai recent,
monumentele funerare romane au fost amintite, fără însă a fi descrise, alături de monumentele
funerare medievale fragmentare încastrate în zidurile bisericii şi casei parohiale26, iar D. Popa
20

Rusu 1999, p. 291.
Drăguţ 1979, p. 77.
22
Fabini 2002, p. 164.
23
Fabini 2002, p. 163.
24
Deoarece din vremea construirii bisericii nu există nici o informaţie transmisă de un izvor scris cu privire la locul din
care provin spoliile romane, afirmaţia lui C. Gooss, că unul dintre monumentele zidite în biserică ar fi fost descoperit în
localitate (Gooss 1876-1877a, p. 272) este, prin urmare, neargumentată sau se bazează doar pe o tradiţie orală din
vremea sa, care în prezent nu mai poate fi verificată.
25
IDR, III/4, 98-99. C. Gooss nu aminteşte decât un singur monument funerar roman (Gooss 1876-1877, p. 272),
anume CIL, III, 951, indicaţie eronată pentru CIL, III, 961, care se referă la fragmentul de stelă funerară cu scenă de
banchet (IDR, III/4, 98), dar unde este amintit şi fragmentul de stelă funerară cu portret (IDR, III/4, 99), ceea ce, la fel
ca şi omiterea menţionării celorlalte monumente romane zidite în corul bisericii, se datorează faptului că, probabil, Th.
Mommsen a preluat din literatura mai veche informaţiile referitoare la monumentele romane de la Dârlos, fără a le
verifica în teren, deşi lectura inscripţiei fragmentului de stelă funerară cu scenă de banchet este diferită de aceea a
predecesorilor săi (Müller 1856, p. 72sq.; Ackner, Müller 1865, p. 170, nr. 820-821). Mai târziu, C. Gooss a preluat şi
el informaţiile cu privire la monumentele romane de aici, fără a le fi văzut la faţa locului, din lucrările mai vechi:
predecesorilor săi. Cel care a amintit şi descris pentru prima oară aceste două monumente este Fr. Müller (Müller 1856,
p. 72), care le-a văzut personal şi şi-a făcut şi o copie a inscripţiei de pe fragmentul de stelă funerară cu scenă de
banchet (Müller 1856, p. 72, n. 1).
26
Fabini 2002, p. 163. Nu am găsit, totuşi, nici un monument, fie el roman, medieval sau modern timpuriu la casa
parohială.
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aminteşte, de asemenea, mai multe reliefuri şi inscripţii romane zidite în biserică, fără a preciza
numărul lor şi fără a le descrie27.
Descrierea monumentelor romane zidite în biserica din Dârlos.
1. Fragment de stelă funerară arhitectonică28, lucrată din calcar alb (fig. 7-10), cu lungimea de 47
cm, înălţimea maximă de 70,5 cm şi grosimea maximă de 22,4 cm, zidit chiar la colţul faţadei
sudice a navei, la 2,60 m înălţime faţă de sol. Din monument se păstrează doar jumătatea dreaptă a
unei nişe (lată de 30,5 cm şi înaltă de 46,5 cm), de o formă mai puţin frecventă în arta funerară din
Dacia şi, în general, în provinciile balcano-dunărene, în care fuseseră reprezentate busturile
defuncţilor, precum şi, dedesubtul ei, o mică parte din câmpul inscripţiei, de dedesubtul acesteia, cu
litera M a formulei dedicatorii D(is) M(anibus). Câmpul inscripţiei, aşa cum o sugerează restul unui
capitel composit, păstrat în partea dreaptă inferioară a acestui fragment de monument funerar, era
încadrat, se pare, de coloane terminate cu astfel de capiteluri. Dintre cele două busturi ale
defuncţilor reprezentate în nişa stelei funerare, probabil un bărbat şi o femeie, se mai păstrează doar
un bust de bărbat îmbrăcat cu tunica şi mantie, cu ochi mari, nas masiv, păr cârlionţat şi mustăţi
stufoase; înălţimea bustului este de 43 cm. Acest portret (fig. 9) prezintă o neobişnuită
particularitate: personajul pare a avea favoriţi, dar nu şi barbă, iar bărbia sa este ascuţită, încât în
raport cu gâtul, lasă impresia că portretul ar fi fost lucrat ulterior, după distrugerea unui portret mai
vechi. Aşa cum o arată încadrarea sa în nişă, este doar o aparenţă. Explicaţia acestei particularităţi o
constituie materialul friabil, care a determinat fisurarea monumentului în curs de execuţie şi chiar
desprinderea parţială a părţii superioare, după ce nişa şi portretul fuseseră deja executate; dovada o
constituie examinarea părţii laterale a monumentului, posibilă tocmai prin zidirea sa chiar la colţul
unui zid al bisericii, în urma căreia se constată atât desprinderea parţială a părţii superioare a
monumentului, cât şi existenţa unei fisuri longitudinale în partea rămasă, care continuă şi sub
nivelul nişei (inclusiv pe dedesubtul părţii pe care este reprezentat capitelul composit de la baza
nişei), aproape până spre marginea inferioară a piesei (fig. 10). Prin urmare, avem de a face cu un
rebut, achiziţionat, probabil, la un preţ avantajos şi care a fost apoi recondiţionat prin refacerea
arcului nişei şi sculptarea bărbiei personajului, după distrugerea părţii inferioare a feţei prin
accidentul amintit, din resturile feţei şi din partea superioară a gâtului, de unde şi evidenta
disproporţie, lipsa bărbii şi prezenţa favoriţilor, care reprezintă, de fapt, resturile din partea
superioară a bărbii personajului reprezentat iniţial. Cumpărătorul monumentului funerar trebuie să
fi fost, aşadar, un om cu posibilităţi financiare modeste, dar care, sub evidenta influenţă a tradiţiei
aşezării de stele funerare la mormintele oamenilor mai avuţi, şi-a dorit, totuşi, un monument
funerar, pentru a-şi pune în evidenţă statutul social superior, probabil, altor membrii ai comunităţii
în care trăia.
2. Fragment de stelă funerară cu scenă de banchet, lucrată din gresie de culoare gălbui-maronie
(ocru)29, cu lungimea de 106 cm, lăţimea de 60 cm şi grosimea de 15 cm, din inscripţia încadrată de
un chenar simplu, foarte corodată, a căreia se mai păstrează două rânduri (cu ligatura V+R) (fig. 1112): ]
[D(is) ? S]VADVLLVS TITVR S M(anibus) / [VIX(it)] AN(nos) LXXXXI F(ecit) FI(lius) P(atri)
B(ene) M(erenti)30.
Monumentul, menţionat începând încă de la mijlocul sec. XIX, este zidit în poziţie
răsturnată, în peretele care face racordul între faţada sudică a navei şi corul bisericii, la 4,40 m
înălţime faţă de sol. Din scena de banchet, care, potrivit clasificării propuse de către L. Ţeposu27

Popa 2002, p. 74, nr. 230.
IDR, III/4, 99 (cu unele erori în descrierea costumului şi fără a se remarca interesantele particularităţi de execuţie ale
acestui monument). Aceleaşi erori în descrierea costumului se întâlnesc anterior şi la Fr. Müller (Müller 1856, p. 72).
29
O astfel de rocă, exploatată şi în vremuri mai recente, se găseşte în zonă, atât de-a lungul drumului Sibiu – Mediaş,
cât şi în partea nordică a judeţului Sibiu, între satele Păucea şi Romaneşti (fost Colibe), de asemenea în apropierea
drumului, iar unele dintre stâncile respective prezintă chiar urme de exploatare, probabil medievală şi modernă, care
pot să fi distrus urmele de exploatare romană.
30
IDR, III/4, 98 (cu indicarea diferită a dimensiunilor, probabil aproximate după fotografia neclară a monumentului, în
care apare şi un fragment din zidul în care este încastrat monumentul). Referiri mai vechi la acest monument: Müller
1856, p. 72; Ackner, Müller 1865, p. 170, nr. 820.
28
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Marinescu31, este o variantă cu mai multe personaje a tipului IV (pannonic) al acestor scene, nu s-a
mai păstrat decât partea inferioară, cu gambele a 4 personaje, dintre care cele din centru sunt de
dimensiuni ceva mai mari (lăţimea corpului şi grosimea gambelor): în centru un bărbat (în stânga)
şi o femeie îmbrăcată cu o rochie (stola) lungă până la glezne, deasupra căreia poartă o a doua
rochie, ceva mai scurtă, încadraţi de o femeie (în stânga) şi un bărbat (în dreapta), alături de care, la
marginea dreaptă a monumentului se distinge cu greu un vas mare, cu două toarte şi picior înalt,
aşezat pe un suport scund, uşor bitronconic (probabil un coş acoperit) şi, nicidecum un altar, aşa
cum s-a susţinut32. Este de remarcat faptul că, în cazul bărbatului din centru, se observă clar că
poartă pantaloni (bracae), pe care se disting chiar cute oblice.
După părerea noastră, este vorba, foarte probabil, dintr-un fragment de stelă funerară
anarhitectonică, asemănătoare celor din Pannonia, unde deasupra câmpului inscripţiei se găseşte o
scenă de banchet, o scenă cu căruţă33 sau o altă scenă (cel mai frecvent, o scenă care juxtapune
banchetul şi călătoria cu căruţa34 sau care juxtapune reprezentarea unui călăreţ şi o scenă de
banchet35), iar deasupra acesteia, într-o nişă dreptunghiulară, busturile defuncţilor 36, în marea lor
majoritate, peregrini cu nume de origine celtică sau illyră, foarte probabil reprezentanţi ai
populaţiei autohtone. În cazul reliefului de la biserica din Dârlos, fiind vorba, evident, de o scenă
de banchet de tip pannonic, redusă la reprezentarea servitorilor, în exercitarea atribuţiilor lor legate
de cultul funerar al defuncţilor, dimensiunile mai reduse ale personajelor care încadrează
personajele centrale ale scenei sugerează că ar fi vorba de copiii servitorilor şi nu de perechea de
servitori (camillus şi camilla) ai defuncţilor. Dealtfel, s-a şi remarcat faptul că Suadullus, numele
defunctului, de condiţie peregrină, este de origine celtică, judecând după faptul că forma Adullus
este întâlnită din Britannia până în Pannonia37.
O problemă nerezolvată rămâne cea a celuilalt antroponim, TITVR, despre care nu putem
preciza dacă este forma integrală a unui nume de origine probabil barbară (Titur, -is) sau cea
latinizată şi abreviată, fie în cazul nominativ (TITVR(us)), fie, mai curând, în cazul genitiv
(TITVR(i)); dar ar putea fi vorba şi de scrierea cu V în loc de Y, după o practică frecventă în
epigrafia latină, a numelui Tityrus, care aminteşte de acela al unui personaj din Georgicele poetului
latin P. Vergilius Maro.
Litera S, care urmează după acest antroponim, de care este despărţită printr-un punct şi care
precedă litera M, interpretată ca abreviere a cuvântului M(anibus), de care, de asemenea, este
separată printr-un punct, nu este deloc uşor de interpretat. Desigur, există posibilitatea ca ea să
reprezinte o abreviere a cuvântului servus, caz în care primul rând al inscripţiei ar putea fi citit
[D(is) ? S]VADVLLVS TITVR(i) S(ervus) M(anibus). Suadullus ar putea fi, atunci, un sclav al
unui peregrin al cărui patronimic nu îl cunoaştem (de pildă, datorită faptului că ar fi putut fi un
copil nelegitim sau, mai puţin probabil, pentru că monumentul funerar ar putea proveni din
necropola familială a unei villa rustica, unde numele stăpânului era cunoscut de către întregul
personal) sau chiar al altui sclav, Titurus sau, mai curând, Tityrus. Totuşi, credem că este mai puţin
probabil ca defunctul să fi fost un sclav, atât datorită calităţii monumentului funerar, ca şi al
faptului că este ridicat de către fiul defunctului decedat la o vârstă atât de înaintată. D. Tudor,
autorul unei statistici parţiale pe categorii de vârstă a longevităţii sclavilor din Dacia romană 38,
remarca faptul că, deşi inscripţiile funerare din întreg Imperiul roman arată că sclavii mureau de
tineri şi că rareori ajung să depăşească vârsta de 50 de ani, durata vieţii lor este influenţată de
31

Ţeposu-Marinescu 1982, pp. 47-49.
Müller 1856, p. 72; IDR, III/4, p. 87.
33
RIU, 3, 911 (Szentendre, Ungaria); RIU, 3, 928 (Szentendre, Ungaria); RIU, 3, 947 (Pilisszántó, Ungaria).
34
CSIR Ungarn, VIII, 125 (Várpalota-Inota, Ungaria: mijlocul sec. II - a doua jumătate a sec. II). Se cunosc chiar şi
stele funerare cu scena banchetului reprezentată nu alături, ci deasupra scenei de călătorie cu căruţa: RIU, 3, 893
(Szentendre, Ungaria); RIU, 3, 901 (Szentendre, Ungaria); RIU, 3, 913 (Szentendre, Ungaria); RIU, 3, 1224 (Intercisa).
35
RIU, 3, 925 (Szentendre, Ungaria).
36
În Dacia, stelele funerare de acest tip, cu nişă rectangulară şi câmpul reliefului divizat în 2 registre, asemenea
pereţilor de aedicula, aparţin unei perioade mai târzii (Isac, Diaconescu 1980, p. 122; cf. Florescu 1926-1927, p. 145).
37
IDR, III/4, p. 87sq.; cf. Husar 1999, tab. 1, p. 66, nr. 107.
38
Tudor 1957, p. 156.
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diferenţele mari în ceea ce priveşte resursele materiale şi, implicit, condiţiile de muncă şi viaţă ale
diferitelor categorii de sclavi, care exclud posibilitatea aplicării generalizante a şabloanelor unei
anumite părţi ale istoriografiei marxiste privitoare la calitatea vieţii sclavilor, în condiţiile în care
doar cei înstăriţi, mai cu seamă cei aparţinând de familia publica, îşi pot ridica monumente funerare
epigrafice, deşi, în general, chiar eliberarea din sclavie, survenită adesea la bătrâneţe, în schimbul
celei mai mari părţi ale economiilor, face mai dificilă ridicarea unor monumente funerare mai
pretenţioase 39; pe de altă parte, întrucât condiţia de libert nu este întotdeauna clar menţionată sau
uşor de sesizat, depistarea foştilor sclavi este îngreunată, ceea ce afectează cantitativ şi calitativ,
valabilitatea estimărilor statistice ale longevităţii sclavilor şi liberţilor. De aceea, cazul lui Surillio,
aedituus al unui templu, care moare la 78 ani, este considerat de către autorul citat drept o excepţie
semnificativă 40. De altfel, după câte ştim, nici un autor nu a susţinut, până în prezent, că defunctul
menţionat de această inscripţie funerară de la biserica din Dârlos, cunoscută de 150 de ani, ar putea
fi un sclav.
Dar aceeaşi literă S poate reprezenta şi o abreviere uzuală a unui epitet al celor doi termeni
ai formulei funerare D(is) M(anibus), cel mai probabil adjectivul sacer şi nicidecum a
substantivului sacrum, din formula D(is) M(anibus) S(acrum). Prin urmare, primul rând ar
inscripţiei ar putea fi citit: [D(is) ? S]VADVLLVS TITVR(i) S(acris) M(anibus) sau, mai puţin
probabil, [D(is) ? S]VADVLLVS TITVR(is) S(acris) M(anibus). Aşa cum o indică spaţiul
disponibil rămas în câmpul inscripţiei, intercalarea numelui defunctului între literele formulei
funerare D(is) – S(acris) M(anibus) şi-ar putea găsi o explicaţie în faptul că, în momentul gravării
textului pe stela funerară procurată, probabil, cu mult timp înainte, se preconiza înmormântarea în
acelaşi loc, marcat de respectiva stelă funerară, a mai multor persoane, descendenţi ai defunctului,
pentru înscrierea numelui, duratei vieţii, a gradului lor de rudenie cu defunctul şi, eventual, a altor
date ale acestora, nu ar mai fi rămas suficient spaţiu, astfel că, din prevedere, s-a recurs la soluţia
inestetică a gravării numelui defunctului între literele formulei funerare; deoarece restul câmpului
inscripţiei a rămas necompletat, se poate presupune că aceşti descendenţi nu au mai fost
înmormântaţi în acelaşi loc, probabil fie datorită faptului că au părăsit aşezarea căreia îi aparţinea
necropola în care locuise defunctul şi au decedat şi au fost înmormântaţi în altă parte, fie pentru că
inscripţia a fost completată cu un text pictat, care nu s-a mai păstrat. Oricum, este evident, după
părerea noastră, că dispunerea numelui defunctului între literele D – S – M şi întreaga încadrare în
câmpul inscripţiei a textului păstrat indică faptul că aceia care comandaseră monumentul aparţin
unui mediu roman provincial rural, mai puţin interesat de aspectul inscripţiei şi de respectarea
formulelor specifice epigrafiei funerare latine.
Defunctul menţionat de inscripţia funerară credem că este, cel mai probabil, un peregrin, iar
faptul că numele său este de origine celtică, în timp ce acela al tatălui său ar putea fi acela al
păstorului menţionat în lucrarea lui Vergilius nu trebuie să surprindă. Se cunoaşte că în sudul şi
estul Transilvaniei au fost colonizate comunităţi tributare de peregrini de origine norico-pannonică,
a căror economie avea un caracter semipastoral41, iar pe de altă parte, aşa cum a arătat A. Husar, că
sclavii primesc nume după bunul plac al stăpânului, adesea chiar nume tipice pentru sclavi şi doar
arareori nume care concordă cu originea lor etnică, astfel că sub astfel de nume, străine de originea
etnică a purtătorilor lor, se pot ascunde şi celţi, dar că acest lucru trebuie dovedit în fiecare caz în
parte42. Aşadar, Tityrus, tatăl lui Suadullus ar putea să fi fost, cel mai probabil, un sclav eliberat
fără forme legale, probabil tot de origine norică.
3. Fragment de inscripţie funerară, de formă neregulată (aproximativ paralelipipedică), lucrată din
calcar alb, de bună calitate, zidit la 6,30 m înălţime faţă de sol, în poziţie răsturnată, în partea
superioară a primei trepte a primului contrafort al corului (fig. 13-15); înălţimea şi inaccesibilitatea
locului în care este zidit a făcut să poată fi studiat doar pe baza unei fotografii cu rezoluţie
39

Tudor 1957, p. 156sq.
Tudor 1957, p. 156.
41
Husar 1999, pp. 107 şi 265. În bazinul Târnavelor au fost colonizate în special elemente de origine norică: Husar
1999, p. 107.
42
Husar 1999, p. 38.
40
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puternică, operaţiune îngreunată de muşchiul de piatră care a acoperit unele fragmente de litere. Pe
piesă se mai disting 3 rânduri: primele două, relativ bine păstrate, cu literele:
NIANO / CONIVGI
Pe al treilea rând se păstrează doar un fragment din bucla unei alte litere (S sau O), greu de
distins în prezent, datorită poziţiei în care se află această piese, ca şi a muşchiului de piatră care
acoperă, probabil, alte fragmente de litere aflate în continuarea acestei bucle, astfel că este greu de
precizat dacă este vorba de formula H(ic) S(ita) E(st) sau de cuvântul [PO]S[VIT], cu atât mai mult
cu cât, datorită liniei de fragmentare, nu se poate preciza ce literă sau ce litere se găseau înainte de
această buclă. Datorită faptului că există numeroase nume latine care sunt terminate în -nianus,
derivate, evident, în special, din gentilicia, terminate în -nius, dar şi, mai ales în Antichitatea târzie
şi, mai devreme, în rândurile categoriilor sociale inferioare, din cognomina terminate în -nus, nu
încercăm să propunem o întregire a acestui nume, în lipsa unor indicii suplimentare, chiar dacă
cognomen-ul Antoninianus pare cel mai probabil. În partea stângă inscripţia nu este deteriorată,
deci începutul numelui soţului defunct se găsea în rândul aflat chiar deasupra celor păstrate; totuşi,
este dificil de precizat cărui tip de monument funerar îi aparţine acest fragment. În măsura lor în
care, fotografia de care dispunem, luata de la distanta, ductul literelor poate fi urmărit, se poate
constata că literele sunt mari, relativ elegante. Prin proporţiile lor, unele dintre ele (N, C, G, dar mai
ales O) aproape că se pot înscrie într-un pătrată, bara literei A se află la aproximativ o treime de
vârful literei, iar literele C şi G sunt foarte asemănătoare ca formă; aceste elemente ar putea indica
o datare timpurie a inscripţiei, în prima jumătate a sec. II.
4. Fragment de fronton bipartit (jumătatea dreaptă), cu lungimea de 81 cm, înălţimea de 41 cm şi
grosimea de 21 cm, lucrat din calcar alb, cu patină cenuşie, pe care se păstrează urme ale tencuielii
cu care fusese acoperit după fixarea în zid, în prima treaptă a celui de al doilea contrafort al corului
(în partea de sud-est a bisericii), la 4,30 m înălţime faţă de sol (fig. 16-17). Reprezintă un monstru
acvatic cu trup de şarpe, spre stânga, ale cărui picioare anterioare şi cap sunt însă de bovideu; limba
scoasă îi dă un aspect fioros, ceea ce ne determină să credem că avem de a face cu un monstru
agresiv, deşi nu cu unul devorator, ca Scylla sau diferiţi alţi monştri acvatici agresivi ori ca sfinxul
şi grifonul. Execuţia piesei, lucrată din calcar alb, cu patină cenuşie, este de o calitate relativ bună,
căci reuşeşte să redea dinamismul şi ferocitatea monstrului, în ciuda conectării neanatomice,
artificiale, a picioarelor şi capului la trupul serpentiform, ondulat, care prezintă două mari ondulaţii,
cu aspect de nod şi coadă de reptilă (fig. 17); cele două rânduri de solzi sunt sugerate de două
canale longitudinale paralele. Reprezentarea monstrului este bine încadrată în spaţiul
compoziţional, a cărui delimitare originală printr-un chenar pe toate laturile monumentului indică
faptul că frontonul din care provine această piesă era realizat din alăturarea a două astfel de
jumătăţi (cu reprezentări simetrice sau diferite), dar care nu erau alăturate şi prinse cu scoabe din
fier, ci, mai probabil, aveau între ele un alt element decorativ sculptural (vas din piatră, con de pin,
sfinx sau vultur), lucrat aparte; dimensiunile şi aspectul piesei, dar mai ales faptul că s-au păstrat
marginile sale originale arată că nu este vorba de un fragment de fronton detaşat din capacul unui
sarcofag, ci de un element arhitectonic care, aşezat pe o arhitravă, împodobea intrarea într-o incintă
funerară (loculus) sau poate chiar într-un mic mausoleu, al unei familii înstărite. Din considerente
de ordin stilistic, dar şi istoric, credem că acest monument poate fi datat la sfârşitul sec. II, eventual
şi la începutul sec. III.
Pe stela funerară a lui Ulpius Adiutor şi Ulpia Iaia de la Apulum, datată la sfârşitul sec. II,
în asociere cu două genii funerare care susţin o ghirlandă pe care calcă un păun spre dreapta, sunt
reprezentaţi doi monştri marini aparţinând unor categorii neobişnuite: cel din stânga are cap de
bovideu, iar cel din dreapta are cap de cal43; este vorba, desigur, de monştri, care, după părerea

43

IDR, III/5-2, 604; cf. Băluţă 1986, p. 129sq., nr. 14, fig. 14.
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noastră, aveau rolul de paznici ai defunctului în cursul călătoriei sale acvatice spre Lumea Cealaltă,
la fel, poate, ca şi grifonii de mare, o categorie de monştri marini destul de populară în Noricum44.
5. Fragment de perete lateral (stâng) de aedicula, cu lungimea de 27 cm şi lăţimea de 16,3 cm,
lucrat din calcar alb, cu patină de culoare gălbui-cenuşie, pe care se păstrează urme de vopsea bruncenuşie (fig. 18-20). Monumentul este zidit la 4,80 m înălţime faţă de sol, în ancadramentul unei
ferestrei gotice a absidei corului, în prezent zidită, care este situată la extremitatea estică a bisericii;
el reprezintă un călăreţ spre dreapta, care ţine în mâna dreaptă un bici cu curea scurtă (fig. 19) şi
este îmbrăcat cu o tunica; lipseşte atât capul călăreţului, cât şi urechile calului 45. Calitatea
rudimentară, artizanală, a execuţiei este reflectată de disproporţia între animal şi călăreţ (ale cărui
picioare par că ating pământul, deoarece aproape că ajung la nivelul bazei copitelor animalului),
dintre dimensiunile picioarelor şi capului animalului în raport cu trupul său şi de dimensiunea
exagerată a ochiului animalului şi mâinilor călăreţului; gamba călăreţului a fost sculptată după
execuţia corpului animalului şi a restului corpului călăreţului, fără a respecta ductul conturului
coapsei piciorului, fapt care a dus la pierderea coerenţei anatomice (fig. 20). De aceea, prin
comparaţie cu alte monumente funerare romane descoperite în Podişul Târnavelor (de la Botorca46
şi Mediaş47) şi în Podişul Secaşelor (la Sângătin), dar şi prin raportare la faptul că aşezările romane
din Podişul Târnavelor au fost puternic afectate, chiar distruse, precum cea de la Mediaş- Gura
Câmpului48, de invaziile carpice din prima jumătate a sec. III49, credem că acest monument poate fi
datat în primele decenii ale sec. III.
Reprezentarea călăreţului cu un bici în mână, deşi mai rară, nu lipseşte nici în Dacia şi nici
în alte provincii balcano-dunăreană, fie că este vorba de vânători călare, fie de militari. În
echipamentul vânătorilor călare, biciul era folosit, probabil, pentru a stârni vânatul şi câinii de
vânătoare, pe când în cazul militarilor, cu toate că există încă prea puţine informaţii referitoare la
echipamentul şi armamentul exotic, de inspiraţie orientală, al unor militari romani 50, s-ar putea,
44
Piccottini 1996, pp. 88sq., nr. 41 (Rabenstein, Austria: cca. 100 e.n.) şi 132-134, nr. 73 (Lebmach, Austria: mijlocul
sec. II).
45
Tipul biciului, ca şi modul în care este stilizat capul şi, mai ales, botul animalului, ar putea sugera identificarea
acestuia cu o cămilă, ipoteză contrazisă, în primul rând, de forma gâtului, în ciuda reprezentării disproporţionate a
corpului şi a lipsei părţii posterioare a corpului, care, prin forma cozii, ar fi fost edificatoare pentru identificarea
animalului. În provinciile dacice însă nu este atestată vreo Ala Dromedariorum, deşi astfel de unităţi militare, întâlnite
cu precădere în sec. IV-V, în Palaestina (Ala I Antana Dromedariorum) şi Egipt (Ala I Valeria Dromedariorum, Ala II
Herculia Dromedariorum şi Ala III Dromedariorum), sunt cunoscute în sec. II-III în Arabia (Ala Dromedariorum) şi în
Syria (Ala I Ulpia Dromedariorum milliaria).
46
Piso, Pepelea 1972, p. 475, fig. 3; Ţeposu-Marinescu 1982, p. 129sq., S 113 (a doua jumătate a sec. II).
47
Blăjan et alii 1986, p. 155sq.; Blăjan 1989, p. 300sq., nr. 12d; Popa 2002, p. 119, nr. 397.2; RepArSb, p. 134, nr.
128.26; cf. Winkler et alii 1983, p. 151, n. 20, fig. 18/1-3; Blăjan, Moga 1977, p. 197.
48
Winkler, Blăjan 1989-1993, p. 467.
49
Datarea acestor evenimente este mai greu de precizat, căci izvoarele scrise menţionează atacuri carpice încă din 214,
dar ele devin tot mai primejdioase începând cu 238, când carpii se aliază cu goţii (Bichir 1976, p. 307; Horedt 1982,
43sq.; cf. IstRom, pp. 639-644 (B. Mitrea)) şi, împreună cu sarmaţii, au prejudiciat grav starea de siguranţă a
locuitorilor Daciei, ducând la definitiva abandonare a celei mai mari părţi a provinciei nord-danubiene, sub Aurelianus
(Petolescu 2000, pp. 166 şi 264); atacuri de mare amploare, când carpii au pătruns adânc în teritoriul provinciei Dacia,
inclusiv în centrul Transilvaniei, au fost cele din 242 şi 245 (Pop 1967, p. 97; cf. IstRom, p. 643 (B. Mitrea); Mitrea
1953, pp. 621-628; Macrea, Protase 1954, pp. 552-559; Bichir 1971, p. 191sq.), care au determinat campania carpică a
lui Philippus Arabs, terminată cu înfrângerea barbarilor, probabil la sfârşitul anului 247 (Piso 1974). Despre un întreg
orizont de tezaure, încheiate cu monede de la Gordianus III, Philippus Arabs, Traianus Decius şi Trebonianus Gallus, sa susţinut că ar indica o continuare a atacurilor barbare în Transilvania (Opreanu 2001, p. 71sq.); situaţia este, de fapt,
mai complexă şi, de aceea, nu putem insista acum asupra tezaurelor acestui orizont sau a problemei datării mormintelor
carpice descoperite în estul Transilvaniei. Totuşi, vom preciza că, datorită faptului că în afara ceramicii nu există nici
un criteriu de datare al mormintelor carpice de la Mediaş, descoperite în punctele Baia de nisip (Crişan 1955-1956, p.
40sq.) şi Vitrometan (Blăjan et alii 1986), este greu de apreciat diferenţa cronologică dintre cele două morminte;
distanţa care desparte în teren cele două puncte ar putea sugera însă că la Mediaş, unde, în actualul stadiu al
cercetărilor, aşezări carpice nu se cunosc, este vorba de morminte ale unor elemente carpice care au sosit aici succesiv,
în grupuri mici.
50
În legătură cu o piesă de echipament militar chineză descoperită într-un mormânt din necropola unei villa rustica de
la Çatalka (Bulgaria): Werner 1994.
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totuşi, ca, în unele cazuri, să fie vorba chiar de un bici de luptă (nagaică), cu toate că pe nici unul
dintre monumentele cunoscute nouă nu sunt reprezentate şi caracteristicile greutăţi sferoidale sau
ovoidale din metal, fixate pe cureaua sau pe lanţul biciului de luptă.
De aceea, vom aminti cele câteva monumente funerare şi votive din provinciile balcanodunărene pe care sunt reprezentaţi călăreţi cu bice. Pe stela funerară a legionarului veteran C. Iulius
Severinus, descoperită la Zalavár (Ungaria) şi datată la începutul sec. II, un calo cu lance, coif şi
scut decorat conduce calul unui călăreţ, care ţine în mâna dreaptă un bici 51. În Dacia, în registrul
superior al unui perete de aedicula de la Sângătin (jud. Sibiu), recent publicat de către noi 52, despre
care credem că ar putea fi datat din a doua jumătate a sec. II până la începutul sec. III 53 şi pe care lam atribuit unui reprezentant al elitelor rurale romano-provinciale originare din una dintre
provinciile balcano-dunărene, eventual chiar unui veteran 54, sub calul unui vânător înarmat cu
două lănci, ce ţine în mâna stângă frâul calului, iar în mâna dreaptă un bici cu curea lungă, mai rar
întâlnit în dotarea călăreţilor şi care se deosebeşte de cravaşa obişnuită în echipamentul acestora,
este reprezentat un animal cu picioarele nefiresc îndoite, pe care, judecând după forma trupului, lam identificat cu mistreţul doborât. Un călăreţ cu biciul în mână, foarte asemănător ca mod de
reprezentare cu cel de pe peretele de aedicula de la Sângătin, mai este cunoscut, în Dacia, pe un
fragment de perete de aedicula de la Mărtineşti (jud. Cluj), azi dispărut şi cunoscut doar dintr-un
desen făcut de Téglás I. (1853-1915) 55. În Dacia Porolissensis, într-o casă din Jibou (jud. Sălaj), a
fost zidit un fragment dintr-o stelă funerară, care provine, probabil, de la Porolissum şi pe care este
reprezentat un călăreţ, care cu o mână ţine frâul calului, iar în cealaltă o cravaşă, incorect descrisă
drept bici 56. Nu putem preciza însă cu certitudine, în cazul acestor ultime două monumente, dacă
ele reprezintă militari sau vânători călare. În Noricum, pe un ossarium din Muzeul mănăstirii de la
Millstatt (Austria), afectat de bombardamentele din cel de-al doilea război mondial, este reprezentat
un călăreţ care ţine în mâna dreaptă un bici, dar şi un slujitor care ţine în lesă un câine 57, ceea ce ar
putea sugera, de asemenea, că defunctul ar fi practicat vânătoarea călare. Monumentele de la
Sângătin şi Mărtineşti ar putea fi, totuşi, puse în legătură cu monumentele funerare din Pannonia şi
Noricum, pe care sunt reprezentaţi călăreţi cu bice sau vânători călare urmărind mistreţi. Trebuie
precizat însă, în acest context, că se cunosc chiar şi reprezentări ale Cavalerului Trac cu un bici în
mână, ca, de pildă, în Macedonia 58, lângă Prilep, la Varoš 59 şi la Orehovac 60 şi, cu excepţia
acestora, doar în Bulgaria, la Glava Panega (2 exemplare) 61; este vorba, aşadar, de un model
iconografic specific monumentelor votive din provincia Thracia, de unde a fost preluat în arta
funerară din provinciile Pannonia, Noricum şi Dacia, fără a fi însă clar dacă în Dacia el a pătruns
prin filieră norico-pannonică sau direct din Thacia, ceea ce ni se pare mai puţin probabil. Interesant
ni se pare faptul că amintitele monumentele votive găsite în Macedonia, în apropiere de Prilep, întro zonă de interferenţă traco-illyră, dar locuită de illyri, care aveau şi ei, se pare, un zeu-cavaler 62,
dar unde cele mai multe reprezentări ale călăreţului apar, totuşi, pe monumentele funerare şi nu pe
cele votive 63, îl reprezintă pe zeul-cavaler illyr, identificat cu Cavalerul Trac 64; este greu de
precizat dacă monumentele funerare cu reprezentarea călăreţului cu bici ar putea indica, totuşi, o
eroizare a defunctului, identificat cu această divinitate sau care urmează modelul ei exemplar, deşi,
51

CSIR Ungarn, VIII, nr. 21.
Sonoc 2004, pp. 168-171, fig. 3-4.
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Sonoc 2004, p. 172.
54
Sonoc 2004, p. 176sq.
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Wollmann 1994, fig. 7.
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Nemeti 2003, p. 316sq., nr. 16, fig. 1; cf. Daicoviciu 1937-1940, p. 324, fig. 21.
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Glaser 1992, p. 163, fig. 52.
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Čermanović-Kuzmanović 1963, p. 45.
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Čermanović-Kuzmanović 1962-1963, p. 113, nr. 1, fig. 1; Čermanović-Kuzmanović 1963, p. 37sq., nr. 46, fig. 6.
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Čermanović-Kuzmanović 1962-1963, p. 116; Čermanović-Kuzmanović 1963, p. 36, nr. 35.
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Čermanović-Kuzmanović 1962-1963, p. 116sq.
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Čermanović-Kuzmanović 1963, p. 42.
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evident, este cu mult mai probabil ca iconografia divinităţii respective să fi fost inspirată din
realitate, adică de echipamentul şi de metodele de vânătoare din regiunile respective.
La înălţimi diferite faţă de sol, într-un contrafort din zona corului, situat în partea de nordest a bisericii, în imediata vecinătate a sacristiei demolate, sunt zidite următoarele trei monumente
romane:
6. Fragment de monument roman, lucrat din calcar alb, cu lungimea maximă de 56,5 cm, înălţimea
maximă de 24,5 cm şi grosimea maximă de 13,5 cm, se găseşte la 24,5 cm înălţime faţă de sol (fig.
21). După profilatură şi dimensiunile piesei, pare a fi vorba, cel mai probabil, de un fragment de
altar funerar.
7. Fragment dintr-o friză, lung de 77 cm, înalt de 29 cm şi gros de 27 cm, lucrat din calcar alb, de
bună calitate, cu patină cenuşie, zidit la 1,21 m faţă de sol (fig. 22-25). Pe un bloc de formă
neregulată, iniţial paralelipipedic, sunt reprezentate două rozete compozite, cu diametrul maxim de
21 cm, dintre care din cea din dreapta se păstrează însă doar aproximativ jumătate şi care sunt
separate de o frunză de acant stilizată, parţial afectată de coroziune şi mai puţin reliefată (fig. 25).
În raport cu celelalte spolii romane zidite în biserica de la Dârlos, calitatea execuţiei este foarte
bună, cu o evidentă grijă pentru redarea realistă a foliolelor antodiale şi a antodiului solitar
(calatidiului) florii, care permit recunoaşterea prototipului în plantele din familia Asteraceae
(Compositae), cele mai apropiate fiind florile de dalie (fig. 24). Aşa cum o indică şi continuarea
profilaturii pe faţa laterală a monumentului, nedecorată însă, este vorba de un bloc de la capătul
frizei, fixat la colţul unui monument, poate o construcţie funerară (fig. 23). Atenţia pentru detaliile
unui prototip atât de complex, aflată într-un evident contrast cu stilizarea frunzei de acant, dar şi
urmele de sfredel, ar sprijini datarea la sfârşitul sec. II sau în primii ani ai sec. III.
8. Fragment de monument roman, lucrat din calcar alb, acoperit parţial cu o patină cenuşie, cu
lungimea de 45 cm, înălţimea de 24 cm şi grosimea maximă de 13 cm (fig. 26), este zidit la 3,38 m
înălţime faţă de sol. După profilatură şi dimensiunile piesei, pare a fi vorba, cel mai probabil, de un
fragment de altar funerar.
Provenienţa monumentelor.
De unde provin monumentele romane refolosite la construcţia bisericii din Dârlos nu este deloc
uşor de precizat, deoarece aici, deocamdată, nu se cunosc indicii ale existenţei unei aşezări
romane65. S-ar putea presupune, de aceea, că aceste monumente nu au fost aduse de la o distanţă
prea mare, poate din necropola aşezării rurale romane de la Mediaş-Gura Câmpului (jud. Sibiu) sau
de la Aţel (jud. Sibiu). Într-adevăr, satul Dârlos se găseşte pe malul drept al pârâului Curciu, la doar
6 km de Mediaş66, dar, pe de o parte, din necropola de aici se cunosc, deocamdată, puţine
monumente funerare, iar la Mediaş, actuala biserică "Sf. Margareta", de unde nu se cunosc
semnalări de descoperiri de monumente romane şi a cărei ridicare a început la sfârşitul sec. XIV, a
fost precedată de încă două biserici, una din sec. XIII, iar cealaltă din prima jumătate a sec. XIV67,
astfel că bisericile de aici sunt toate mai timpurii decât biserica din Dârlos, astfel că, dacă la
construcţia lor ar fi fost folosite şi spolii romane din aşezarea de la Gura Câmpului sau din
necropola acestei aşezări, este greu de presupus că locuitorii din Dârlos şi-ar mai fi putut procura
materialul de construcţie tot de aici. Pe de altă parte, Fr. Müller, care descrie, în 1856, două dintre
monumentele romane zidite în biserica din Dârlos, considera că ele nu constituie un motiv
îndeajuns de întemeiat pentru a întreprinde aici cercetări arheologice, deoarece este mai probabil ca
ele să fi fost aduse de la Aţel, iar depărtarea prea mare face puţin probabil ca aşezarea de aici să se
fi dezvoltat în legătură cu castrul de la Sighişoara (jud. Mureş)68.
Ar trebui ţinut însă seama şi de faptul că, în sec. XIV-XVI, satul Dârlos nu se afla pe
Pământul Crăiesc (fundus regius), în scaunul Mediaş, ci în comitatul Târnava şi, în sec. XIV, era o
posesiune feudală, din care mai făceau parte şi 3 sate, care, în prezent, aparţin comunei Aţel, anume
65
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Alma, Şmig şi Giacăş69, ceea ce face dificilă presupunerea că se putea aproviziona cu material de
construcţie din ruine romane aflate într-o altă unitate administrativ-teritorială, cu un cu totul alt
regim; apoi, spre deosebire atât de oraşul Mediaş, cât şi de localitatea Aţel, satul Dârlos se găseşte
pe malul drept al râului Târnava Mare, la fel ca şi satele Şmig şi Giacăş. De altfel, mai recent, D.
Popa a şi presupus că monumentele romane zidite în biserica de la Dârlos ar putea proveni din
necropola de la Şmig, care nu a fost încă localizată în teren70.
Deşi N. Gostar afirma că aici nu par a fi cunoscute ruine sau descoperiri arheologice din
epoca romană71, de la Cetatea de Baltă (jud. Alba), localitate situată la 30 km de Dârlos, tot în
comitatul Târnava, provine, totuşi, un fragment de inscripţie funerară72, care, la fel ca şi
descoperirile de ceramică romană provincială de aici, trebuie puse în legătură cu o aşezare rurală
romană, care se găsea însă pe teritoriul satului Sântămărie (com. Cetatea de Baltă, jud. Alba) şi care
s-a dezvoltat în legătură cu castrul de pământ de pe Coasta Sântămăriei sau Dealul Cetăţii73. În
1911, când a fost demolată vechea biserică reformată din Sântămărie, au ieşit la iveală 24 de
fragmente de monumente funerare romane cu inscripţii, un fragment de monument funerar cu
medalion şi alte câteva fragmente de monumente funerare şi arhitectonice, care au fost reclădite în
noua biserică74; independent dacă inscripţia romană descoperită în Moldova, în ruinele cetăţii
medievale de la Suceava, unde a fost dusă, cel mai probabil, în vremea voievodului Petru Rareş
provine de la Cetatea de Baltă sau din altă feudă transilvăneană a amintitului voievod moldovean75,
numărul mare de monumente romane descoperite cu prilejul demolării bisericii din Sântămărie
arată că ruinele romane din apropiere au fost intens exploatate de către constructorii medievali,
ceea ce şi explică puţinele informaţii cu privire la alte descoperiri arheologice din epoca romană de
aici, situaţie care pare caracteristică şi altor localităţi, unde ruinele aşezărilor rurale romane şi
monumentele funerare din necropolele acestora au fost folosite, în Evul Mediu, ca surse de
materiale de construcţie. De altfel, cu excepţia apropierii geografice, a situării în aceeaşi unitate
teritorial-administrativă medievală şi a situaţiei generale a descoperirilor romane provinciale în
zona cuprinsă între Cetatea de Baltă, Sighişoara, Aţel şi Mediaş, nu există nici un element care să
poată îndreptăţi presupunerea că monumentele romane refolosite în construcţia bisericii de la
Dârlos ar putea proveni din necropola aşezării rurale de la Sântămărie, care, de altfel, se şi găsea pe
teritoriul unui alt domeniu feudal.
Comuna Aţel, situată în regiunea Celor Două Scaune (Mediaş şi Şeica)76, mai exact pe
teritoriul scaunului Mediaş, la 16 km est de Mediaş, pe drumul Mediaş - Sighişoara77, cu toate că
este atestată în 1315 ca o comunitate liberă, iar în 1365 chiar ca oraş, care în 1466 dobândeşte şi
jurisdicţia capitală (ius gladii), se confruntă încă din 1359 cu încercările greavilor locali de a-şi
impune stăpânirea asupra sa, cărora li se pune capăt abia în 1516, când adunarea provincială a
Celor Două Scaune se pronunţă împotriva hotărârii regelui Vladislav II din 1515, care, pentru
serviciile aduse Coroanei, îl numeşte greav ereditar pe Peter Thobiassy, iar locuitorii din Aţel
69
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acceptă totuşi această numire, însă doar pe durata vieţii acestuia78. La Aţel se cunosc numeroase
descoperiri arheologice din epoca romană79 şi tot de aici provine şi un tezaur cu fibule din argint şi
monede, dintre care cea mai recentă a fost emisă de către Gordianus III (238-244)80; cu toate
acestea, nu există însă informaţii că la biserica "Sf. Nicolae" din Aţel, a cărei fortificaţie datează de
la începutul sec. XV81 şi care a fost ridicată la începutul sec. XIV82, deci cu aproape un veac mai
devreme decât biserica de la Dârlos, ar fi fost refolosite, ca materiale de construcţie, monumente
romane. Pe de altă parte, la biserica de la Aţel nici nu s-au făcut cercetări arheologice sau restaurări
mai ample, în cursul cărora apariţia unor astfel de vestigii ar putea fi posibilă.
Pare posibil, de asemenea, ca, la sfârşitul sec. XVI, deci mult după construcţia bisericii din
Dârlos, între familia nobiliară care stăpânea satul Dârlos şi familia Thobiassy de la Aţel să fi existat
unele legături de rudenie. În biserica din Aţel se păstrează fragmente dintr-un mormânt
monumental (tumba): patru blocuri refolosite la pragul portalului bisericii şi o lespede funerară cu
blazon şi cu o inscripţie de 28 de rânduri, care, în distihuri latine, datorate, probabil, umanistului
Christian Schesäus, spune că văduva lui Johann Thobiassy, Sophia Thorozakaii, a murit la 29 iunie
157x (data decesului parţial deteriorată)83. La Dârlos, fragmente dintr-o tumba au fost, de
asemenea, refolosite la intrarea bisericii: este vorba de blocuri cioplite, din care a fost realizat
pragul şi dintr-o lespede funerară, cu un frumos decor vegetal pe feţele laterale, dar cu inscripţia
aproape complet deteriorată, datorită erodării pricinuite de faptul că a fost aşezată ca dală a treptei
la intrarea în biserică prin portalul de vest, probabil cu prilejul intervenţiilor care se ştie că au avut
loc în această zonă a bisericii în anul 192784, încât, în prezent, din text au mai rămas doar câteva
litere, din care nu mai poate fi întregit nici un cuvânt; totuşi, din inscripţia de pe chenarul lespezii
funerare, parte deteriorată, parte suprapusă de cărămizile şi amintitele blocuri din care a fost
improvizat actualul prag al intrării (fig. 27-28), se mai pot citi literele SOPHIA TH… şi faptul că
este vorba de o femeie care a decedat în ziua de 6 ianuarie (DE…T(?)A DIE VI IANVARII)85, fără
a se putea preciza, din păcate, în ce an (fig. 28). Evident, defuncta nu poate fi Sophia Thorozakaii
(Torockói), înmormântată la Aţel, ci, poate, fie o rudă a ei, cu acelaşi nume, fie o altă Sophia, dar
din familia Thobiassy. Foarte interesant este decorul vegetal al feţelor laterale ale lespezii funerare,
cu frunze de acant stilizate (fig. 27), într-o manieră naturalistă, specifică stilului gotic, cu o
evidentă preferinţă pentru forma rotundă, "bulboasă", a frunzei, specifică goticului timpuriu, în
vreme ce forma rotunjită a vârfului frunzei, care aminteşte de ornamentica romană, ar putea
reprezenta o influenţă renascentistă, care se manifestă asupra unei arte gotice provinciale, marcată
de persistenţa unor tradiţii mai vechi, după cum şi în arta decorativă modernă se constată reluarea
unor modele mai vechi, din toate stilurile, astfel că, în această privinţă, creaţiile nu mai au un
caracter specific86. Datorită acestor particularităţi ale ornamenticii, dar aspectului monumentului şi
formei literelor, care, la Sibiu, îşi are o bună analogie în lespedea funerară a soţiei primarului
Georg Lutsch, decedată în 158187, credem că şi lespedea funerară de la Dârlos ar putea fi datată tot
la sfârşitul XVI. Această presupusă înrudire, de altfel, târziu atestată, între greavii din familia
Thobiassy de la Aţel şi familia nobiliară care, pe atunci, stăpânea satul Dârlos nu poate constitui
nicidecum un argument pentru ipoteza aducerii la Dârlos a unor materiale de construcţie rezultate
din ruinele romane de la Aţel.
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În actualul stadiu al cercetărilor sunt cunoscute puţine descoperiri arheologice din epoca
romană în celelalte localităţi de pe teritoriul domeniului feudal căruia îi aparţinea satul Dârlos. Ele
lipsesc atât la Alma, unde există şi o biserică gotică, ridicată, probabil, în a doua jumătate a sec.
XV88, cât şi la Giacăş, sat a cărui mică biserică gotică, ridicată în sec. XV, a fost demolată în anul
196989, fără ca să existe însă informaţii cu privire la descoperirea, cu acest prilej, a unor
monumente romane refolosite ca materiale de construcţie în zidăria vreuneia dintre aceste două
biserici, la care nu s-au întreprins cercetări arheologice. La Şmig, unde mica biserică gotică, la care,
de asemenea, nu au fost întreprinse cercetări arheologice, a fost construită în sec. XIV şi
transformată în a doua jumătate a sec. XV90, singura descoperire din epoca romană cunoscută în
prezent91 sunt doi lei adosaţi, descoperiţi în anul 1893, într-o vie92; este vorba, probabil, de un
coronament de monument funerar. Vechimea cu aproape un veac mai mare a primei biserici din
Şmig în raport cu cea din Dârlos şi, mai ales, raritatea descoperirilor romane de la Şmig, face dificil
de presupus că din necropola romană de aici, încă nelocalizată în teren, ar putea proveni
monumentele romane zidite în biserica de la Dârlos, aşa cum a presupus D. Popa93. Totuşi, o astfel
de posibilitate nu poate fi exclusă, deoarece în 1355 satul Şmig constituia obiectul unei dispute
între nobilii de Dârlos şi cei de Alma94, iar în 1478 se găseşte în stăpânirea nobilului Ladislaus
Thobiassy de Aţel şi continuă să aparţină nobililor de Aţel până la începutul sec. XVI, pentru ca în
1526 să fie dat în gaj, alături de alte posesiuni ale familiei Thobiassy, lui Markus Pempfflinger,
comitele saşilor95.
Căsătorită cu Markus Pempfflinger în 1521, Clara Thobiassy, văduva judelui regal Johann
Lulay, îi aduce ca zestre, printre altele, o casă moştenită de la fostul ei soţ, cu care se căsătorise în
1514, pe care la rândul său el o dobândise, se pare, de la Elisabeta Proll, cu care se căsătorise în
1501 şi care ea însăşi o primise moştenire în 1499 de la fostul ei soţ, primarul Nikolaus Proll96,
căsătorit anterior cu Affra von Salzburg, văduva primarului Thomas Altenberger97, care construise
în anii ’70-’80 ai sec. XV complexul din care ea făcea parte98; după moartea lui Markus
Pempfflinger (1537)99, această casă, amanetată împreună cu întreaga sa avere de către defunct, care
fusese un susţinător al regelui Ferdinand la tronul principatului Transilvaniei, a fost scoasă la
vânzare în 1545, sub presiunea creditorilor, dar neputând fi cumpărată pentru uriaşa sumă de 2 000
de guldeni şi întrucât de ea se interesa chiar cancelarul principatului, Gheorghe Martinuzzi,
magistratul oraşului a cumpărat-o pentru a o transforma în primărie100. Foarte probabil, printre
bunurile care în 1514, la data căsătoriei cu Johann Lulay, se găseau în stăpânirea Clarei Thobiassy,
nu se găsea şi satul Şmig, de vreme ce în 1526 el a fost amanetat chiar lui Markus Pempfflinger şi
nici satul Aţel, pentru că, la sfârşitul sec. XVI, Sophia Thorozakaii (Torockói), văduva lui Johann
Thobiassy, este înmormântată chiar aici, pe posesiunea fostului ei soţ. Oricum, toate aceste date
despre posesiunile şi relaţiile matrimoniale ale familiei Thobiassy în sec. XV-XVI nu lămuresc în
stăpânirea cui se afla satul Dârlos la sfârşitul sec. XVI şi, de altfel, nu au vreo relevanţă pentru
problema provenienţei monumentelor romane de la Dârlos. Acestor incertitudini li se adaugă cele
cu privire la stăpânii feudali ai satului Dârlos în vremea construirii bisericii de aici.
Cu toate acestea, credem că este posibil ca, în perioada disputelor dintre greavii de Dârlos şi
cei de Alma pentru stăpânirea satului Şmig, unde exista deja o biserică din zid, ruinele romane să
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mai fi putut furniza material de construcţie şi pentru biserica din Dârlos. O altă posibilitate este,
desigur, ca monumentele romane zidite în biserica din Dârlos să provină chiar din necropola unei
aşezări romane de aici. Deşi, în actualul stadiu al cercetărilor, provenienţa acestor monumente
rămâne greu de precizat, este foarte probabil, totuşi, după părerea noastră, ca spoliile romane
folosite ca material de construcţie să fi fost aduse dintr-o localitate aflată în comitatul Târnava, pe
domeniul feudal al nobililor care, pe atunci, stăpâneau satul Dârlos şi nicidecum de pe teritoriul
scaunului săsesc Mediaş.
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REPREZENTĂRI DE AMBARCAŢIUNI PE DOUĂ GEME ANTICE
Claudiu MUNTEANU
munclaiul@gmail.com
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
ABSTRACT: Depictions of Vessels on two Antic Gems
The image of two vessels has been carved on two antic gems. The first gem has been unearthed at
Potaissa – Turda, while the other one belongs to the National Brukenthal Museum’s collection.
The first gem, nowadays lost, has the representation of a Christian scene, regarding the Good
Sheppard. But it also depicts a commercial ship, named corbita, belonging to the naves onerariae
type. The second gem depicts the image of three characters believed to be deities, sailing in a
papyrus boat called pakton, which was used on the river Nile.
Gemele antice, alături de monumentele din piatră, monede, opaiţe, mozaicuri sau fresce,
constituie o categorie aparte cu reprezentări ce contribuie la îmbogăţirea repertoriului iconografic
naval antic. Spre deosebire de gemele existente în colecţiile muzeale sau private occidentale, unde
unele piese au fost studiate inclusiv din acest punct de vedere, reprezentările de ambarcaţiuni de pe
geme descoperite în Dacia au fost omise, poate şi datorită faptului că sunt şi foarte puţine.
Subiectul acestui articol îl constituie două geme antice, dintre care una descoperită mai demult la
Potaissa, în timp ce a doua se află în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal.
1. Încă din secolul XIX, o gemă din onix1, descoperită la Turda, care înfăţişează scena
„Bunului Păstor”2, atrăgea atenţia specialiştilor3. Formă sa era ovală, având dimensiunile: 13 x 11
mm (fig. 1). Piesa aparţinea marii colecţii arheologice a lui I. Kemény din Luncani, astăzi fiind
dispărută. Descrierea piesei era următoarea: pe un mic postament, un bărbat în picioare, îmbrăcat în
tunică, pe umeri are un miel ale cărui picioare dinainte le ţine cu mâna stângă, iar mâna dreaptă o
reazemă pe şold; la picioarele sale un alt miel cu privirea în sus spre el; la marginea stângă, pe un
mic piedestal, un copac cu două crengi înclinate deasupra păstorului, iar pe o ramură o pasăre4.
Ceea ce ne interesează este reprezentarea unei nave antice, situată în dreapta scenei, din care un
personaj pare să cadă (în apă), înaintea unui monstru marin. S-a presupus că este vorba despre
reprezentarea mitului lui Iona, înghiţit de chit, caracteristică a piesei creştine sugerată nu numai de
reprezentare, ci şi de literele I X Θ Y C, dispuse în jurul corăbiei5.
Ca şi alte reprezentări de ambarcaţiuni antice, şi aceasta este supusă aşa-numitului
„schematism didactic”, care simplifică formele şi exprimă doar trăsăturile caracteristice. Cu toate
acestea, anumite detalii ne ajută în încercarea de a determina tipul respectiv de navă. După cum se
poate observa, arborada acestei nave cvasisimetrice este reprezentată de un singur catarg (malus).
Vela principală, carbassa, este legată nu foarte strâns pe vergă (antenna sau antemna), fiind prinsă
doar printr-o legătură la centrul acesteia, fapt care reiese din cele două pliuri ale velei care atârnă.
O linie subţire orizontală delimitează vela de vergă, aceasta fiind fixată pe catarg cu balansine
(ceruchi). Interesant este faptul că anumite detalii, precum vela strânsă sau verga coborâtă spre

1

Russu 1965, p. 71.
Ibidem.
3
Neigebaur 1851, p. 217, nr. 230; Müller 1855, p. 61.
4
Russu 1965, p. 71-72.
5
Ibidem, p. 72.
2
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jumătatea catargului, aşa cum se proceda în timpul unei furtuni, confirmă momentul din povestirea
biblică.
Dintre celelalte patru parâme prezente, cu siguranţă o pereche (candelae) uneşte partea
superioară a catargului de extremităţile navei, amarându-l spre prora şi spre pupa. În schimb,
datorită faptului că nu poate fi observată partea superioară, acolo unde sunt legate de catarg,
presupunem că restul parâmelor reprezentate pot fi acelea folosite la ridicarea sau la coborârea
velei (chalatorii funes). Pupei îi lipseşte reprezentarea aparatului de guvernare, probabil şi datorită
prezenţei personajului în locul în care era de obicei reprezentată cârma. Este dificil de precizat ce ar
putea indica linia punctată orizontală de-a lungul cocii, însă, mai curând decât deschizături pentru
rame (mod de reprezentare lipsit de sens cât timp erau arătate ramele direct), această linie poate
sugera prezenţa unui bordaj de întărire, poate ornamentat, vizibil datorită prezenţei personajului
dinaintea jumătăţii navei şi până la proră. Exceptând personajul aflat în cădere peste bord, pe punte
nu se mai distinge nimic altceva.
Prora este alungită şi uşor curbată iar extremitatea sa (stolos) are forma unui vârf obtuz.
Chila navei nu este rotunjită, aşa cum ne-am aştepta la acest tip, fapt datorat modului de realizare a
piesei şi a lipsei de interes pentru finisarea detaliului în cauză. De asemenea, punem pe seama
acestei tendinţe şi lipsa unor detalii ale prorei sau pupei, inclusiv ale ornamentării acestora deşi
micul vârf ascuţit situat la extremitatea pupei ar putea fi începutul unui cheniscus. Totuşi,
consecinţă a atenţiei gravorului pentru detaliul căderii lui Iona peste bord, nava apare ca fiind
despărţită în două.
Această navă se încadrează în categoria vaselor comerciale (naves onerariae) şi poate fi
identificată cu o corbita, principal transportor de cereale, dar şi de alte mărfuri. Scena se adaugă
cuprinzătorului catalog iconografic al reprezentărilor mitului lui Iona din perioada creştinismului
timpuriu, foarte frecvente în Imperiu în picturi sau pe capace de sarcofage, aşa cum reiese dintr-un
catalog al reprezentărilor navale6. Probabil tot datorită lipsei spaţiului, în acest caz apare doar Iona
şi nu alte personaje (de regulă, marinarii care îl încadrează sau care îl aruncă în apă), aşa cum sunt
figurate majoritatea scenelor cunoscute 7.
2. Gema din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal8 a fost realizată din jaspis roşu, având
formă ovală şi suprafaţa plană, cu dimensiunile: 9,7 x 13,7 x 2,2 mm (fig. 2). Descrierea piesei:
Sarapis stă pe tron într-o barcă de trestie. La spatele lui stă Isis cu o floare de lotus în mâna dreaptă.
În faţa lor un luntraş vâsleşte cu putere9. Piesa este datată în secolele II-III e.n.10 Dacă este
discutabilă identificarea acestor divinităţi reprezentate stilizat, cu Isis (personajul feminin din
imagine prezintă atribute care împiedică o identificare sigură) sau Sarapis (personajul masculin
situat central este reprezentat într-o manieră neobişnuită – şi cu siguranţă nu stă pe un tron), în mod
sigur cel de-al treilea personaj nu vâsleşte sau cârmeşte pentru simplul motiv că liniile din faţa lui
nu sunt părţile superioare ale unei (unor) rame-cârmă, ci braţele sale; cu acestea pune (sau
îndepărtează) capacul unui coş ? În cazul în care cele două personaje sunt, într-adevăr Isis şi
Sarapis, presupunem că cel de-al treilea ar fi zeiţa Nephthys, iar scena ar reprezenta acel episod din
legendă în care Isis recuperează bucăţile din trupul zeului din apele Nilului.
În ceea ce priveşte ambarcaţiunea, atât extremităţile, cât şi corpul au această formă datorită
modului în care a fost folosit materialul din care a fost realizată (papirus). Papirusul este strâns în
legături, care, în acest caz, par a fi foarte dese, fiind reprezentate prin linii paralele verticale şi
oblice. Două dintre liniile existente în partea dreaptă sub ambarcaţiune nu par să reprezinte ramecârmă, mai ales că se află pe aceeaşi parte. Datorită lipsei ramei sau a ramelor-cârmă, a formei
generale sau irelevanţei poziţiei personajelor, nu poate fi precizată care este prora sau pupa; la
acestea se adaugă posibilitatea ca aceasta să fi fost o ambarcaţiune biproros. Celelalte benzi
alungite sau ovale care au o linie mediană care suprapun sau sunt întretăiate de ambarcaţiune
6

Pekáry 1999, passim.
Ibidem.
8
Nr. Inv. 1178/A 932.
9
Ţeposu-David 1965, p. 98.
10
Ibidem, p. 94.
7
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reprezintă vegetaţia fluviului, sugerând mişcarea. Neobişnuită este redarea acelor benzi din partea
dreaptă, al căror capăt superior porneşte din corpul bărcii – cu siguranţă, nici acestea nu sunt rame
aşa cum s-ar crede, ci, mult mai probabil, bucăţi (fâşii) de papirus ce par a se desprinde. Un
argument în favoarea acestei afirmaţii ar fi lipsa liniilor verticale pe corpul navei (deci a
legăturilor) pe acea porţiune, acest lucru însemnând că respectiva ambarcaţiune era avariată. Este
cunoscut faptul că aceste ambarcaţiuni realizate din papirus erau uşoare şi rapide, dar şi foarte
fragile.
În mod normal, aceasta ar aparţine categoriei denumită phaselus, nume generic pentru
ambarcaţiuni nilotice de dimensiuni diferite realizate din papirus. Analogiile ne arată că este vorba
despre o ambarcaţiune denumită pakton. Cea mai bună analogie dintre reprezentările cunoscute ale
acestui tip este cea care apare într-unul din medalioanele mozaicului descoperit într-o villa din
Zliten, Libia11.
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Fig. 1 – Gemă antică descoperită la Potaissa, având reprezentată şi o navă comercială romană
denumită corbita (apud I. I. Russu, St. Com. 12, 1965, p. 72, fig. 33). Antic gem
unearthened at Potaissa, bearing also the image of a commercial ship called corbita (după
I. I. Russu, St. Com. 12, 1965, p. 72, fig. 33)
Fig. 2 – Gemă antică din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, cu reprezentarea unei
ambarcaţiuni realizate din papirus – pakton. Antic gem from the National Brukenthal
Museum’s collection, bearing the image of a papyrus boat called pakton.

11

Pekáry 1999, p. 318-319, Libya 19.
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„DIXIT INSIPIENS...“
SPÄTMITTELALTERLICHE TORHEITSBILDER AUS DEM BESITZ DES
BRUKENTHALMUSEUMS DIE BIRTHÄLMER NARRENBILDER
Siebenbürgische Kunst im Kontext eines europäischen Phänomens
Franck – Thomas ZIEGLER
FrankThomas.Ziegler@web.de
REZUMAT: IMAGISTICA NEBUNULUI DIN COLECŢIA MUZEULUI BRUKENTHAL ŞI
BIERTAN (EVUL MEDIU TÂRZIU). ARTA TRANSILVĂNEANĂ ÎN CONTEXTUL CELEI
EUROPENE.
În posesia Muzeului Brukenthal se află o uşă decorată şi un fragment de fântână cu detalii
sculptate datând din perioada dintre 1500–1530. Motivele decorative ale celor două piese nu au
fost dezbătute până în ziua de azi în literatura de specialitate. Ele sunt identificate în studiul de
faţă, ca purtând imagini de nebuni – motiv iconografic răspândit în arta Europei de vest
contemporane. În acest şir de obiecte se încadrează şi picturile din arcul de triumf al bisericii
evanghelice din Biertan, subestimate la rândul lor ca „drolerii”.
Apariţia funcţiei de avertizare faţă de păcat a nebunului provine din ideea medievală a antitezei
dintre normalitate şi nebunie. Prin anul 1480 se conturează un fenomen european de reprezentare
a nebunului pe casa sfatului, fântâni orăşeneşti sau în biserici, la care se aderă şi Sibiul medieval.
Imaginile de nebuni în biserica evanghelică din Biertan constituie un exemplu aparte şi unic al
iconografiei, deoarece sunt parte integrantă a programului iconografic al interiorului. Ele sunt
plasate în acest fel, pentru a sublinia mesajul compoziţiei altarului principal, respectiv a vălului de
post, atârnat în arcul de triumf în timpul postului mare înainte de Paşti. S-a arătat, că înţelesul
simbolic a imaginii nebunului în zona sacrală sau laică are rădăcini comune, care ulterior au fost
adaptate funcţiei pe care o deţin. În concluzie, iconografia defel sacrală cât şi profană a imaginii
nebunului reflectă şi ea îmbinarea naturală a acestor două categorii, deseori tratate independent
de către receptorii zilei de azi.
Im Besitz des Geschichtsmuseums in Hermannstadt befindet sich eine Türe1 mit Einlegearbeiten
sowie das Fragment einer Steintrommel2 mit vertikaler Mittelbohrung und feinem Figurenschmuck
entlang der Außenwand, die mit dem Chorbogen der Birthälmer Pfarrkirche wohl eines gemeinsam
haben: sie zeigen Bilder menschlicher Torheit im öffentlichen Raum der Gemeinden. In der
eigentlichen Dimension ihrer symbolischen Aussage sind sie unterschätzt.
Die Türe (Abb. 1) befindet sich heute im ersten Stock des Verwaltungsbereiches des
Brukenthalpalais und ist etwa in den 30er oder 40 er Jahren hin gebracht worden. Sie stammt
ursprünglich aus dem Alten Rathaus, das zur Entstehungszeit der Türe um 1500 noch Privathaus
war. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde sie an ihrem Platz belassen und war somit auch seit der
Benutzung des Hauskomplexes als Rathaus ab 1545 Teil von dessen Einrichtung – ein Umstand,
der nicht weiter interessant wäre, würde er nicht mit einem weitläufigen Phänomen der städtischen
Bildkultur korrelieren. Eingeblendet in die Schnitzornamentik der oberen Türleiste liest man eine
zweizeilige Sentenz in gotischer Minuskel:
Wer i(n) das gmach get un(n) nit dari(n) ze schafe(n)/ hat de(r) ma

1
2

Albu 2002, Kat. Nr. 22 , S. 27; Abb. 12. Register des Brukenthalmuseums Inv. Nr. M. 6543 / 15221.
Register des Brukenthalmuseums Inv. Nr. n.n.
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wol bli(ben) dy ds ich i(n) nit mt de(m) kolbe(n) lvs3
Der Spruch wird durch ein Bild in Schnitz- und Einlegearbeit begleitet, das die obere Spiegelfläche
der Türe füllt. Eingerahmt von ornamentalem Rankenwerk, schreitet ein Wappenhalter im
Lendenschurz barfuss von rechts nach links. Während er in der linken Hand einen kleinen
Tartschenschild vorzeigt, hält seine rechte Hand einen gewaltigen Kolben oder einen entwurzelten
Baum, dessen Laub sich ähnlich wie der Helmschmuck ins Rankenwerk des Bildes auflöst. Die
Schildfläche ist blind, und nur noch in der Form des gespaltenen Schildes mit nach innen gekehlten
Feldern besteht möglicherweise ein Hinweis auf den eventuellen Auftraggeber, Thomas
Altenberger.4 Der Helm, der üblicherweise auf dem Schild sitzt, ist dem Wappenhalter gleich
übergestülpt. Dieser sonderbaren Lösung gesellt sich eine weitere hinzu. Was auch immer sich
ursprünglich hinter dieser Türe verborgen haben mag, das diesen „Wächter“5 notwendig machte, so
scheinen in der Figur mit der gleichen Unvoreingenommenheit zwei Ikonographien
ineinandergeblendet: jene des Wilden Mannes mit der des Toren. Während der Wilde Mann6 mit
Kolben und Haar- oder Fellkleid im 16. Jh. eine äußerst beliebte Wappenhalterfigur blieb, ist die
Figur des Narren als Warnfigur in zahlreichen Wohneinrichtungen der Zeit, aber gerade im
Rahmen von Rathausikonographien ein häufigeres Motiv. Wenn man nun bedenkt, dass die beiden
Gestalten in den Karnevalszügen weiter geographischer Räume aufgrund ihrer „Gottesferne“
gemeinsam vertreten waren, wird diese Verschmelzung plausibler.7 Sollte die ursprüngliche
Zugehörigkeit der Türe zum Alten Rathaus ihre Richtigkeit haben, so kann nun ein weiteres
Beispiel den bekannteren Narrenbildern der frühneuzeitlichen Rathausikonographie beigestellt
werden.
Die hier auftretende spezifische Ausstattung als entblößte Gestalt mit Lendentuch und Kolben stellt
ein Stereotyp der mittelalterlichen Darstellung des Toren dar.8 Seine Symbolsprache speist sich
keineswegs aus einer anekdotisch gemeinten Karikierung als grober Spaßmacher, sondern aus der
theologischen Dimension des Verständnisses von Torheit im 16. Jahrhundert.
Ausgehend von der Gleichsetzung von sittlichem Fehlverhalten mit Unvernunft und törichter
Gottesblindheit in der Bibel wird der Narr im Laufe des Spätmittelalters zum Inbegriff des
menschlichen Sündenstandes, von Gotteslästerung und Uneinsichtigkeit gegenüber der
Erlösungsverheißung Christi. Ein Weiser – ein „sapiens“ – war ein durch eine der sieben Gaben des
Heiligen Geistes, die „sapientia“ oder „wisheit“, Erleuchteter, der nach Christi Lehre lebte und sie
verbreitete. Ein törichter Narr hingegen – ein „stultus“ oder „insipiens“ verschließt sich dieser
Gabe und leugnet die Existenz Gottes.9
Die Entwicklungsgeschichte des Narrenbildes von den frühen Darstellungen als der in Elend
verharrender Mensch (Abb. 2) bis zur späteren Standarderscheinung im bekannten Kostüm des
3

Zit. n. Albu 2002, S. 28.
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Grundlegend für die christliche Vorstellung des Wilden Mannes und der Wilden Frau war Augustinus’ Beschreibung
in De Civitate Dei (Buch XVI, Kap. 8). Dem Samen Adams entsprungen und aufrecht gehend, waren sie menschlich;
aber sie glaubten nicht an Gott und lebten ihr Leben gemäß ihrer Instinkte. In der Folge entwickelte er sich zum
Inbegriff von „allem, was außer menschlicher Kultur, Gemeinschaft, Sitte, und Norm stand, alles Dämonische, RohNatürliche, alles Untreue und Sittenlose, alles Wüste und Unangebaute, alles in die Irre gehende und Verwirrte, alles
Fremdartige, Unheimliche“ (zit. n. Mezger 1991, S. 110). Trotz einer zunehmend humanistisch inspirierten positiven
Wendung ins Bukolische (Altdorfer) im Sinne eines „edlen Wilden“ behielt er während des 16. Jahrhunderts die
Konnotation des Bedrohlichen. Unter einer Wendung in das positive Bild gewaltiger Kraft ist der Wilde Mann seit dem
15. Jh. als Wappenhalter häufig. Die Publikationsliste ist umfangreich. Vgl.: Grössinger 2002, S. 132 ff.; Johannsmeier
1984, S. 67ff.
7
Zu den Figuren der Fastnacht siehe Mezger 1991, S. 105 ff; Moser 1986, S. 137 ff. Moser erklärt sowohl die
Entstehung des Festkomplexes der Fastenzeit als auch das Figurenrepertoire der Fastnachtsumzüge durch die
Übertragung des Zweistaatenmodells von Augustinus auf das Kalendersystem und auf die traditionellen Rollentypen.
Werner Mezger weist die Ausschließlichkeit dieser Erklärung zurück Siehe Mezger 1991, S. 509 ff.
8
Zur Narrenidee in Spätmittelalter und Früher Neuzeit siehe Burke 1985; Moser 1986; Mezger 1991.
9
Köhlmoosetal 1974 ff., Bd. XXXV, S. 478ff.; Mezger 1991, S. 75ff.
4
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Hofnarren mit Szepter und Schellenkappe lässt sich vor allem in frühen illuminierten
Psalterhandschriften jeweils zum Beginn von Psalm 52 verfolgen, der mit den Worten beginnt:
„Dixit insipiens in corde suo: non est Deus“ (Der Narr sprach in seinem Herzen: es gibt keinen
Gott). Diese Bibelstelle bleibt für den Narrenbegriff, wie sehr sich auch die Vorstellungen vom
Narren unter Hinzufügung verschiedener Epitheta in zahlreiche Untertypen aufspalten, konstitutiv.
Narrheit wurde im Anschluss an diese Bibelstelle als Ausdruck der Gottlosigkeit betrachtet und
auch dargestellt. In den Illuminationen zum Psalm 52 werden der Törichte und der Weise einander
im Habitus antithetisch gegenübergestellt: Der Königsrobe des Königs steht die ärmliche Kleidung
des Narren gegenüber; das Königszepter findet im Kolben des rohen Menschen sein Gegenüber,
usw. Im Laufe des Spätmittelalters findet die Gestalt des Narren mit Schellenkappe und Marotte an
dieser Stelle ihre gängigste Ausprägung.10
Von hier aus wird der Narr zum Inbegriff für alles Sündhafte und Vernunftwidrige und zu einer
didaktischen Warnfigur im Rahmen jener moralsatirischen Schriften entwickelt, die sich am
Vorabend der Reformation offen gegen Missstände in Kirche und Gesellschaft aussprachen. Hier
wurde die Figur benutzt, um ein kosmisch ausgebreitetes Spektrum an Fehlverhalten und
Lasterhaftigkeit breitenwirksam zu brandmarken. 11
Die eher Türschnitzerei wendet die Figur ins Burleske und nimmt ihr die theologische Schärfe. Ihre
bleibende Eignung als Türe eines Rathausraumes ergibt sich aus der spätmittelalterlichen
Vorstellung vom Rathaus als Sitz richterlicher Weisheit.
Die Figur steht in dem breiteren Kontext einer Häufung von Narrenbildern an spätmittelalterlichen
Rathäusern. Während auf kunsthistorischer Seite hier eine Forschungslücke besteht, und z.B. für
den Fall des Figurenfrieses an der Südfassade des Breslauer Rathauses nur eine lose Beziehung
zum städtischen Fastnachtsbrauchtum vermutet wurde, lässt sich die Warnbildfunktion des Narren
im Rahmen der Rathausarchitektur nicht nur durch einen Hinweis auf die häufigeren Tugend- und
Lasterzyklen an Rathäusern, sondern auch in direkten Zusammenhang mit der Ausstrahlung des
oben erläuterten Narrenbildes auf die mittelalterliche Rechtsprechung bringen.12 Straftaten, die als
vernunftwidrig empfunden wurden, zum Beispiel die unter Alkoholeinfluss verübten geringeren
Rechtsvergehen, konnten selbst in der juristischen Sprache als „Torheiten“ bezeichnet werden und
deswegen eine gesonderte Behandlung erhalten, die oft eine kuriose Prüfung des gesunden
Menschenverstandes des Delinquenten beinhaltete.13 Diese Analogie findet sich bereits innerhalb
früherer Rechtshandschriften des Sachsenspiegels bis hin zu städtischen Rechtsordnungen des
ausgehenden Mittelalters auch ins Bild gesetzt. Die Illustrationen zum Krakauer Rechtscodex des
Balthasar Beheim von 1505 benutzen die Figur des Narren keineswegs, wie Jan Harasimowicz
meint, als „närrische Akzente“14, sondern um die Warnung vor Betrügereien und Unsitten, die den
verschiedenen Berufsgruppen gerne nachgesagt wurden, bildlich zu formulieren.15 Gleichzeitig gibt
es seit dem 14.-15. Jh. vermehrt Hinweise darauf, dass Schandsäulen und Prangerstellen beim
Rathaus, sogenannte Narrenkarzer und –käfige, eingerichtet wurden. Narrenbilder bezeichneten,
wie im Nördlinger Alten Rathaus, gelegentlich solche Stellen.16
In Breslau stand offenbar schon im 15. Jh, ein Käfig beim Rathaus, das sogenannte
Zeisigengebauer, in dem Trunkenbolde eingesperrt wurden.17 Just vom Ende des 15. Jahrhunderts
datieren einige Beispiele von Narrendarstellungen im Breslauer Rathausinneren, eine frühe in
10

Zur Rolle v. Ps. 52. siehe auch Gross 9.-13. Sept. 1998; Vavra 1999, 273 ff; Gross 1990, S. 58ff.
Sebastian Brant (Narrenschiff, 1494), Thomas Murner (Narrenbeschwoerung, 1512), Erasmus von Rotterdam (Laus
stultitiae, 1511) (Erstausg.). Könneker 1966.
12
Der allgemeine Bezug zur Fastnacht ist natürlich gegeben, aber nicht nur auf einer deskriptiven Ebene, sondern in
der Grundidee des Narren. Dazu keine Äußerung bei Harasimowicz 2002, S. 403ff.
13
Über die Vorstellung des Toren in juristischen Schriften und die dortigen Abbildungen siehe Gross 1990, S. 82ff.
14
Harasimowicz 2002, S. 405.
15
Hayduk 1988; Estreicher 1933, S. 199-244; Winkler 1941.
16
Gross 1990 S. 92ff. Eine Zusammenfassung der engen künstlerischen Beziehungen zwischen Süddeutschland und
Siebenbürgen in Guy Marica 1996, Bd. 38, S. 9ff.; siehe auch: Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor
der Reformation, Eberhard - Osteneck: Narr. In: LCI, Bd. III, S. 314ff.
17
Ibidem.
11
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einem Schlussstein (Abb. 3) und einige spätere an der Südfassade. Während für die
verlorengegangenen Wandmalereien in Höhe des ersten Geschosses ein Narrenbild nur noch durch
Dokumentationszeichnungen belegt ist, ist ein weiteres im Figurenfries des Kranzgesimses erst
kürzlich als Schlüsselfigur erkannt, aber nicht auf die Verbindung mit dem Funktionsrahmen des
Rathauses hin abgeklopft worden.18 Die zahlreichen genrehaften Einzelszenen des Frieses sind
unterschiedlichen Kontexten und Vorlagen entnommen und ließen sich bislang zu keinem
Gesamtprogramm19 zusammenfügen. Die Addition von Tierbildern, Szenen von Raufhandel und
solche von exemplarischen Edelmut deuten aber darauf hin, dass hier – in nicht allzu strenger
Zusammenstellung – ein Figurenprogramm mit antithetischen Gegenüberstellungen positiver und
negativer exempla eine gesellschaftskritische Spitze entwickelt: Wenn sich die satirische
Bildsprache der moralisierenden Tierallegorese20 der christlichen Tradition und, noch viel eher,
jene der Reineke-Fuchs-Tierepen21 einerseits bedient, so tritt andererseits der Heilige Georg als
Überwinder der Bestie als positives Beispiel auf. In der Schlüsselfigur des Narren wird sowohl die
Sündhaftigkeit dieser Welt als auch die Funktion des Gebäudes als Sitz der Rechtsprechung über
jene fassbar. Selbst Narrenbilder dieser scheinbar rein burlesken Form müssen als durch die
juristische Konnotation legitimierte Schlüsselfiguren gesehen werden, auch wenn sie sich nicht
direkt mit einer entsprechenden architektonischen Einrichtung der Narrenkarzer auf absolut direkte
Weise erklären lassen.
Mit dem Transfer der Narrenikonographie aus den privaten Bildmedien in die
Repräsentationsräume der städtischen Gemeinschaft nimmt die geschnitzte Türe des alten
Hermannstädter Rathauses letztlich an einem ausgreifenderen Phänomen teil, dass insofern
zweifach von Bedeutung ist, als es einen - bislang nicht betrachteten - Wandel der Ikonographien
im öffentlichen Raum bedeutet, als auch ein schlagendes Beispiel gegen gängige kunsthistorische
Etikettierungen bestimmter Lebensräume als Sakral und Profan ist und damit ein Grundproblem
eindeutig entscheidet: den Anachronismus der Projektion dieser modernen Unterscheidung auf das
spätmittelalterliche Bildschaffen.22
Es ist zunächst allgemein zu beobachten, dass auch im öffentlichen Raum vom 15. zum 16.
Jahrhundert die Bedeutungsverschiebung des Narrenbildes in der Druckgraphik mit der
Verlagerung der Verwendung als Schlüsselfigur der falschen Minne zu jener als nachdrücklich
theologisch determinierter moraldidaktischer Figur stattfindet, wie sie bei Sebastian Brant
entwickelt wird.23 Die sukzessive Hochkonjunktur des öffentlichen Narrenbildes läuft parallel zur
18

Harasimowicz 2002, S. 405ff
Am Gurtgesims von Osten nach Westen: Löwe von Hunden umringt, liegender Hirsch, Wolf und Bär, Fuchs und
Storch, Löwe ein Reh verzehrend, zwei Bären, ein Affenpaar, zwei Hirschkühe, eine als Opfer eines Ungeheuers,
äsender Hirsch, zwei Bären noch einmal, Tötung des Einhorns mit Jungfrau, zwei Musikanten zu Seiten eines
Bierkrugs, Raufszene mit Bewaffneten, eine weitere Raufgruppe; am Mittelerker über dem Schweidnitzer Keller zwei
Ringer und ein Brettspielerpaar. Westlich davon Fuchs und Hahn, Löwe und Ungeheuer, Kampf mit einem Drachen,
Löwe und Bär, Jäger und Hunde auf Hirschjagd. Am Kranzgesims von Osten nach Westen: trottender Bär, äsender
Hirsch, Jäger zu Pferde hinter Schalenwild, Mann seine Frau in einer dreirädrigen Karre schiebend, schreitender Narr,
westlich des Mittelerkers: St. Georg als Drachentöter mit Jungfrau, zwei Ritter im Turnierspiel, zwei Fechterpaare,
Raufszene von vier Männern, kämpfende Adler, Holzfäller mit Hund und Gänse im Rückentuch tragender Frau,
scheltende Frau im Korb von zwei Männern fortgeschleift, ein Marktweib mit Huhn und ausgelegtem Gemüse. Vgl.
Bimler 1941, S. 40ff.
20
Siehe v.a. Leibbran d 1988. Die Tiermasken des Karnevals zehren ebenfalls von dieser Tradition. Mezger 1991, S.
140ff.
21
Das Thema von Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit steht im Zentrum des Epos. Erstausgabe in niederdeutscher
Sprache „Reynke de Vos“ in Lübeck, 1498; eine weitere Auflage 1517 in Rostock.. Siehe: Reynke de Vos. Nach der
Lübecker Ausgabe von 1498. Einleitung und ins Neuhochdt. Übers. v. Gernentz 1987; Kehne 1992; Tierepik und
Tierallegorese 2004; Menke 1992.
22
Vgl. die Beiträge in: Literatur und Wandmalerei 2005; darin v. a. Saurma – Jeltsch, S. 283ff; Signori, Vgl. auch die
Diskussion der Problematik in den Beiträgen: Zwischen Gotteshaus 2004.
23
Wolter –von dem Knesebeck 2005, S. 479ff.; Pokorny 2004, S. 30ff. Vgl auch das Fragment einer Wandmalerei mit
tanzendem Paar und Narr, aus der Táncsics Mihály utca Nr. 24 (Höhe: 113 cm; Breite: 165 cm). Es stammt allerdings
von der Wandinnenseite. Történeti Múzeum Budapest, Inv. Nr. 676.
19
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Blütezeit der Narrenliteratur und der großen Stadtfastnachten 1490 – 1550 an und nimmt die
zentralen Plätze städtischer Repräsentation ein: Rathaus, Kirche, und Marktbrunnen.
Von hier aus kann zunächst erwogen werden, ob nicht auch das zylinderförmige Bruchstück mit
feiner Bildhauerarbeit im Historischen Museum Hermannstadt (Abb. 4) relevante ikonographische
Motive aufweist. Das Fragment ist im August 1907 auf eine Initiative Victor Roths hin ins
Museum verbracht worden und befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in situ neben einem
Stallgebäude aus dem 16. Jh. auf dem Anwesen der Bethlen in Klossdorf /Bethlenszentmiklós. Der
Eintrag im Museumsregister beschreibt das Fragment als Teil des Brunnenstockes eines Stockbzw. Säulenbrunnens. 24 Die umlaufende Wand des Fragmentes zeigt vier gemeißelte
Männerköpfe, deren Hinterhäupter mit der Säule verschmelzen und derart aneinandergelehnt sind,
dass die Gesichter nach vier Himmelsrichtungen blicken.
Die Abbruchkante unterhalb der Oberlippe hängt mit den ehemals vier Ausgussrohren in den
Mundöffnungen zusammen.
Der handschriftliche Eintrag in das Museumsregister identifiziert alle vier Männerköpfe mit
Kriegern „slawischen Typs“. Dank einer auf hohe Aussagekraft der Dokumentation bedachten
Museumsarbeit befindet sich rechts neben dem handschriftlichen Text eine einfache, skizzierte
Ansicht des Brunnenfragmentes, die bezeichnenderweise aber nur jene beiden Gesichter darstellt,
an denen die zur Identifikation herangezogenen Schnauzbärte und, zu Seiten der Köpfe, Zöpfe
deutlich erkennbar sind. Die andern beiden, formal abweichenden Gesichter sind in der Zeichnung
nicht berücksichtigt, vermutlich, weil ihre Erscheinung rätselhafter und der Identifikation nicht
dienlich war. Sie sind mit Midasohren versehen, die einem stereotypen Formmuster25 entsprechen.
Es handelt sich dabei auf keinen Fall um den hochgeklappten Wangenschutz von Kriegerhelmen.
Die Interpretation als Satyrn wird durch die kronenartigen Bekränzungen oberhalb der Stirn
konterkariert, die tatsächlich eine Midaskrone meinen. Gerade Midas, im Anschluss an Ovids
Erzählung im Verständnis der Zeit ein Erznarr und exemplum der perversa iudicia (Abb. 5),
schlägt hier wieder den Bogen zu einer mit der Gerichtsbarkeit verbundenen Ikonographie.26
Die Plausibiltät der hier unterbreiteten Stossrichtung kann aber zusätzlich durch den Verweis auf
die fundamentale Idee des Narrenbrunnens gestützt werden. Sie ist eines der kanonischen Modelle
der Narrenlehre, mit der sie sich der Heilslehre antithetisch gegenüberstellt. Wie das Narrenschiff
als Gegenbild zum Bild des Heilsschiffes aufgefasst wurde, der Narr als Gegenspieler Christi, die
Narrentorkel als Gegenentwurf zum Bild von Christus in der Torkel entwickelt wurden, ist das
Modell des Narrenbrunnens als Gegenbild zum Heilsbrunnen Christi gemeint. Darüber hinaus
persifliert der Narrenbrunnen utopische Brunnenmodelle wie den des Jung- und des
Minnebrunnens.27 Im Einzelfall wird die Aussage des Brunnens selbstverständlich unterschiedlich
gewichtet. Der Narrenbrunnen im badischen Ettlingen von 1549 wird beispielsweise durch eine
Narrenfigur mit einer Schrifttafel bekrönt, die den Narren in diesem Fall als Vanitasboten
ausweist.28 Die Warnung vor der Endlichkeit der Welt muss hier vor der topographischen
Einbettung auf dem Marktplatz, im Brennpunkt des Geschäftslebens gesehen werden, dort also, wo
Händler und Käufer um irdischen Besitz feilschten.
Im Falle des Klossdorfer Gesamtprogramms kann hier noch keine endgültige Deutung angeboten
werden. Bei unserem Beispiel ist die Einbettung eines Brunnens mit dem mythologischen Motiv in
eine ländliche Umgebung allerdings sehr wohl denkbar, denn Midas ist eine der tragischen
Hauptfiguren der bukolischen Dichtung des 16. Jahrhunderts. Es kann erwogen werden, ob die
beiden Gesichter mit Zopffrisur Gestalten – oder eine Gestalt – der Midasmythen meinen und sich
dadurch die genauere Aussage des Fragmentes erschließen lässt
24

Historisches Museum Hermannstadt, Inv. Nr. M 5929 (alte Inv. Nr. 1693): Höhe 200, Breite 290 cm. 16. Jh.
Übergeben von der Presbyterial-Comission am 06. Ausgust 1907. Alle Angaben gemäß Museumsregister. Mein großer
Dank für die Bereitstellung der Daten geht an Frau Dr. Maria Ordeanu, Brukenthalmuseum, Kunstgalerie.
25
Zu den Eselsohren als Zeichen der Torheit und zum Bezug zu Midas siehe Mezger 1991, S. 237ff.
26
Hilliard 1972, S. 243ff., insbes. S. 253.
27
Zum Narrenbrunnen siehe Frank – Schade 1998, S. 197-212; Mezger 1991, S. 357ff.
28
Mezger 1991, S. 460ff.
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Während sich in den ersten beiden Fällen die Bezugfelder aufgrund der Zerschlagung der
historischen Zusammenhänge nur schematisch umreißen lassen, sind die Narrenbilder in der
Birthälmer Kirche in situ erhalten und können nicht nur als Warnbilder, sondern in ihrer
beispiellosen Positionierung als explizit in den Kultus eingebunden und in ein bemerkenswertes
konzeptionelles Beziehungsgeflecht zu der Ikonographie des Kirchenraums gesetzt erkannt werden.
Im Zuge von Restaurierungsarbeiten zwischen 1980 und 1991 ist auf dem Chorbogen der
Birthälmer Hallenkirche eine Inschrift29 samt zweier Narrenfiguren entdeckt worden, deren
Gesichtsfelder auf die Gewölbekonsolen zu Seiten des Chorbogens aufgemalt sind. Da es über die
Restaurierung der Narren keine angemessene Dokumentation zu geben scheint, lässt sich über das
Verhältnis von Befund und Retusche ebenso wenig sagen wie über den genauen Zeitpunkt der
Übermalung.30 Die Gestaltung von Gewölbekonsolen als Masken oder Gesichter ist im Kokelland
zwar in mehreren Kirchen vorgeprägt, z.B. im benachbarten Reichesdorf oder in Bogeschdorf.
Diese Konsolen gehören aber nicht zur gleichen ikonographischen Tradition und sind außerdem
früher zu datieren. Gemeinsamer Nenner ist hier möglicherweise ausschließlich „die dienende
Funktion des durch das Christentum bezwungenen Dämons“.31 Dass die Birthälmer Narren wohl
Fragmente einer ursprünglich weitläufigeren Ausmalung der Kirche sind, wird durch den Vergleich
mit den reichen Spuren von Wandmalereien in diesen sächsischen Kirchen nahegelegt und verleiht
jedem heutigen Deutungsversuch zugegebenermaßen hypothetischen Charakter.
Während die Triumphbogeninschrift selbst wegen ihrer Aufschlüsse für die Bauchronologie bereits
Aufmerksamkeit erhalten hat, konnten die Narren weder mit jener noch mit anderen
Ausstattungsgegenständen in Zusammenhang gebracht werden und wurden vermutlich deswegen
beiläufig als „Drôlerien“ bezeichnet – womit eine rein dekorative Funktion veranschlagt war und
das Interesse für sie jäh abbrach. Die jüngste Monografie über den Ort übernimmt die Bezeichnung
und geht im Abbildungsteil noch einen Schritt weiter: die Abbildung des Triumphbogens kann auf
die „Drolerien“ offenbar verzichten, denn das Foto der Inschrift ist oberhalb der Narrenkappen
beschnitten.32 Das in der Inschrift genannte Datum, „anno domini natalis 1522“, wird auch
vermutlich für die Entstehung der Narren Gültigkeit haben.33 Die Narrenbilder werden wohl auch
von derselben Person, dem dort genannten Magister Lukas, veranlasst worden sein. Magister Lukas
hat an der Kirche wesentliche Bauschritte eingeleitet und die Vollendung des Bauwerkes
überwacht. Wie ein Rechnungsbuch belegt, ist das Langhaus zu seiner Amtszeit entstanden.34 Weil
von ihm auch die Ausstattung der Nord- und Südeingänge der Kirche mit Renaissance-Portalen
veranlasst worden ist, hat Kinga German ihm bereits „einen möglicherweise humanistisch
geprägten Horizont“35 zugeschrieben. In den Narrenbildern hat sich der eindrucksvolle Beleg für
29

„Anno domini natalis 1522. Erecta est hec edis sacra, ac instituta impendiis venerabilis doi baccalaurii iohanis, qui
tum parochiani hic fongebatur munere quem tandem eiusdem nepos magister lucas subsecutus, eandem ex sua
legatione testamentali finire per industriam iacobi cementarii civis cibiani, curavit“ („Im Jahre des Herrn 1522.
Errichtet und ausgestattet ist dieses heilige Gotteshaus auf Kosten des Baccalaureus Johannes, der damals hier das Amt
eines Pfarrherrn ausübte. Ihm folgt schließlich sein Verwandter (Neffe) Magister Lukas nach, der aufgrund seiner
testamentarischen Verfügung dieses Gotteshaus durch die fleißige Arbeit des Maurers Jacobus, eines Bürgers aus
Hermannstadt, vollenden ließ.“). Übers. German 2004, S. 226. Hier auch die jüngste Zusammenfassung. der
Forschungsliteratur zur Birthälmer Kirche.
30
Die Daten der Restaurierungsarbeiten in Fabini 1998, S. 62ff.; 1992, S. 16-20.
31
Diese Einschätzung für Monster- und Fratzendarstellungen als Gewölbeträger in Seibert 1968 ff., Bd. I, S. 195ff. Die
blasphemische Geste der herausgestreckten Zunge unterstreicht die pejorative Bedeutung. Vgl. den Narren auf dem
Altar in Salzwedel, a.a.O., S. 13. Zur Ikonographie vgl. Anderson 1993.
32
Nägler 2004, die Bez. Drolerie S. 230, die Abb. S. 393. Die Fresken des „Katholischen Turmes“ sind im Gegensatz
zu den Narrendarstellungen bereits mehrfach besprochen, zuletzt in Reisinger 1991, S. 211-221; vgl. auch German
2004., S. 229.
33
„Zu diesem Zeitpunkt gehörte Birthälm zu den größten Ortschaften der „Zwei Stühle“, war Teil des Mediascher
Kapitels und befand sich auf „Freiem Königsboden“. Gleichzeitig wies es eine der größten Bevölkerungsdichten auf
und erbrachte die höchsten Steuerleistungen der Region“ zit. n. German 2004, S. 225.
34
Ibidem S. 230.
35
Ibidem.
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diesen intellektuellen Horizont ebenso wie eines der wenigen Beispiele humanistischvorreformatorischer Bilddidaxe an einem Sakralbau in Siebenbürgen erhalten.36
Narrenbilder gibt es auch in anderen Kircheninterieurs des Spätmittelalters, jedoch sind sie anders
positioniert. Im Bildprogramm des Südschiffes im Rottweiler Heilig-Kreuz-Münster (fertiggestellt
1497) sind Gewölbekonsolen mit Narr, Teufel und Wilden Leuten verziert. Werner Mezger geht
sicher richtig in der Annahme, dass hier jene Gegenwelt zum Reich Christi gemeint ist, die auch in
den Fastnachtsumzügen für eine begrenzte Periode im Kirchenjahr inszeniert wurde.37 In Öhringen
ist der Narr dem Tod gegenübergestellt.38 In dieser Konstellation aus der Zeit um 1500 besteht eine
Vorwegnahme des Birthälmer Bezugsrahmens: die Torheit des Sündenstandes mündet gemäß des
Pauluswortes in den Tod – „stipendium enim peccati mors“.39
Dennoch ist der Grund für den spezifischen Ort des Programms nicht genannt. Im Gegensatz zu
den Narren in Birthälm sind diese Beispiele in Seitenkapellen angebracht, deren Ausgangsfunktion
nicht bekannt ist. Entsprechend ist z.B. über die ursprünglichen Konstellationen der Programme,
u.U. in Zusammenhang mit einem Kapellenaltar, und über den Rezipientenkreis keine Aussage
gemacht worden. Die Frage nach der Funktion ist bislang noch nicht zur Genüge erklärt worden.40
Für den Fall der Birthälmer Fresken kann aber eine weitergehende Aussage getroffen werden.
Das Anbringen von Bildern in spätmittelalterlichen Kirchenräumen bewegt sich in einem
Spannungsgefüge41 aus liturgischen, volksdidaktischen und Repräsentationsbedürfnissen, die für
die Narrenbilder in Birthälm aufgedeckt werden können.
Die Kombination von Stifterinschrift, Wappen und Narrenkonsolen könnte sich als Gesamtkonzept
in eine kunsthistorische Tradition einreihen lassen. Im Falle von Bildausstattungen
hochmittelalterlicher Wohnbauten in Basel und Zürich sind die heraldischen Ausstattungen aus
36
Zur Beteiligung von Siebenbürgern am humanistischen Korrespondenznetz siehe Schwob 1975, S. 81ff.; Klein 1965,
S. 25 - 42. Luther und Siebenbürgen. Ausstrahlungen von Reformation und Humanismus nach Südosteuropa. Weber
G.,R. 1985; Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance,
hrsg. v. Kühlmann - Schinding 1999. Zum Humanismus im Königreich Ungarn siehe: die Beiträge in W i e n/Z a c h
a.a.O.; Királyb 1995 (Humanizmus és reformáció, Bd.22). Fazekas 2005, S. 343 ff.; vgl. auch S. 235ff. Zuletzt ist die
Forschung zur Vermittlerrolle des Jagiellonenhofes zusammengefasst in: Habsburg Mária. Mohács özvegye. A
királyné és udvara 1521-1531, hrsg. v. Réthelyi - Romhány et alii 2005, S. 190-203.
37
Mezger 1982; Mezger 1991, S. 108ff.
38
Mezger 1991, S. 444ff.
39
Als Gegenpol zur Welt Gottes wurde die „Verkehrte Welt“ in die kirchlichen Ausstattungsprogramme
aufgenommen. Eine profunde Studie z. Chorgestühlsplastik v. Kempkens 1999, S. 309-340; Mezger a.a.O., Abb. 245a,
S. 446.
40 Dabei handelt es sich um ein auffälliges Forschungsproblem. Zur Frage, ob die malerische Ausstattung von
Kirchenräumen „eine völlig eigenständige Welt darstellt oder nicht zugleich Bezug auf Ordnungskriterien nimmt, die
sich aus der Raumnutzung ergeben, im Kirchenraum also vorrangig aus liturgischen Abläufen, ist die Forschungslage
eher dürftig. Bereits die Fragestellung scheint nicht besonders fruchtbar zu sein. Orientierung narrativer Abläufe und
hierarchischer Kompositionen auf den Ort des Hauptaltars hin ist so ziemlich der einzig grundsätzliche Aspekt, der die
Bilderwelt ordnete, bestenfalls differenziert durch die bautypologische Unterscheidung von Haupt- und Seitenschiffen,
Vierung und Querschiffarmen, schließlich Chorhaupt. Nur punktuell begegnen uns bestimmte Einzelbezüge, die ihre
Begründung jedoch eher aus speziellen Voraussetzungen als aus allgemein liturgischen Bezugstraditionen erfahren.“
Zit. n. Meckseper 2005, S. 257. Auch hier wird die Orientierung kirchlicher Bildausstattung auf den Altar hin
abgewogen gegen eine Platzierung, die anderen Maßgaben entspricht.
41 „Es erweist sich mehr und mehr, dass die räumliche Struktur von Kirchenräumen nicht ausschließlich durch
liturgische Vorgaben definiert wurde, liturgische Abläufe sich vielmehr vorgegebenen Raumsystemen anpassten und
dies von Fall zu Fall höchst unterschiedlich. ... Haben wir uns bisher mit Bildsystemen befasst, die einen Kirchenraum
insgesamt umfassen, muss doch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass zu allen Zeiten des Mittelalters auch
unzusammenhängende Einzelbilder im Sinne von Votiv- und Andachtsbildern, sowohl szenisch-erzählend wie
hierarchisch-statisch strukturiert , eine Rolle gespielt haben. Zur verstärkten Ablösung den Kirchenraum insgesamt
umfassender Bildsysteme kam es in spätmittelalterlicher Zeit, zu der wir eine steigende Pluralisierung von
Auftraggebern und Individualisierung von Andachtsformen fassen. Vor allem in den städtischen Pfarrkirchen, aber
auch in den Kirchen der Bettelorden statteten Patrizier, Gilden, Zünfte und Bruderschaften einzelne Kapellen aus oder
stifteten Andachtsbilder. Ihre jeweiligen Orte innerhalb der Topographie des kirchlichen Raums waren zwar nach
bestimmten, jedoch kaum einmal schriftlich fixierten Regeln differenziert, scheinen darin aber primär unterschiedliche
gesellschaftliche Ränge und finanzielle Möglichkeiten der Auftraggeber zu spiegeln“ Zit. n. Meckseper 2005, S. 257f.
Meckseper betont die soziale Repräsentationsfunktion – verallgemeinernd - als „primär“ zu stark.
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historischen (und phantastischen) Wappen – mit ihrem ikonographischen „internationalen,
phantastischen oder sogar mythologischen Beziehungsnetz“ und einer möglichen Berücksichtigung
heilsgeschichtlicher Elemente - durch „Grotesken und Monsterwesen“ ergänzt. Damit würden die
„Wappen mit ihrer nach unserem Verständnis noch rationalen Systematik ... ein Teil der
phantastischen und unverständlichen Welt der Dämonen, Monster und Mischwesen.“42 Natürlich
besteht noch Präzisierungsbedarf für diese Beobachtung. Will man diese Zuordnung als „topische“
Koppelungsformel bezeichnen und die Narrenbilder in die Reihe dieser Gestalten stellen, so mag
die Birthälmer Kombination von Stifterinschrift und Narrenbilder als Bildensemble
möglicherweise auf Formel zurückgreifen - und sie im Kirchenraum mit angemessenem Inhalt
füllen.
Für die folgenden Gedankenzüge ist es besonders wichtig, dass der Narr in der zeitgenössischen
Vorstellung aufgrund seiner Uneinsichtigkeit und Sündhaftigkeit vom Heilsgeschehen
ausgeschlossen bleibt - und folglich den „ewigen“ Tod erleidet.
Den neutestamentarischen Ausgangspunkt für die Erbsündenlehre bietet Paulus im Römerbrief,
besonders in Röm 5, 12-21. Er konstituiert darin den weitreichenden Gedanken, dass mit der
Erbsünde erst der Tod in die Welt gekommen sei: „Stipendiam enim peccati mors“: Tod ist der
Sünde Sold. (Röm 6, 23).43 Die entscheidende Ausformulierung dieses Gedankens, der in die
mittelalterliche Erbsündenlehre einfließt, stammt von Augustinus. Der Kirchenvater kann die
Unheilssituation des Menschen auf Erden, geprägt durch Sterblichkeit und Konkupiszenz
(Begierde), nicht anders als durch die Sündenbelastung erklären. Die Konkupiszenz ist das
hervorstechendste Merkmal des „Todes der Seele“, der „mors animae“ (De civitate Dei XIII 2), die
das Wesen der Erbsünde ausmacht.
An Augustinus anknüpfend, wurde in der Folge stets sorgfältig zwischen „dem „zeitlichen Tod“
des Gerechten, der die Zuversicht künftiger Erlösung in sich birgt, und dem „ewigen Tod“ des
Sünders, der immerwährende Verdammnis nach sich zieht“44, unterschieden.
Diese
„dogmatische Grundannahme, die das menschliche Leben auf eine jenseitige Perspektive bezieht
mit der endzeitlichen Entscheidung zwischen „Ewigem Leben“ und „Ewigem Tod““,
ist
„Ausgangspunkt der christlichen Todesdarstellung … Durch die ganze Kunstgeschichte wirkt sich
diese fundamentale Verschränkung zwischen dem „ersten“ (zeitlichen, körperlichen) und dem
„zweiten“ (ewigen, seelischen) Tod produktions- wie rezeptionsästhetisch aus.“ 45
Der Aufruf einer Verwahrung vor der Gefahr des plötzlichen Todes, der „mors repentina“ oder
„mors improvisa“, der die Menschen jäh und unvorbereitet – ohne die Sterbesakramente zu
erhalten - traf, war mit eine der Hauptsorgen der sterbedidaktischen Schriften des ausgehenden
Mittelalters.
Da der Narr das Verfehlen dieser Hoffnung vor Augen führt, rückt sein Bild in die Nähe jener
Bildbereiche, die dem Gläubigen die Notwendigkeit der rechtzeitigen Rückkehr zu Gott durch
rechtzeitige Reinigung von seinen Sünden vor Augen führte: der Komplex der „Letzten Dinge“, der
crux invicta, des Totentanzes, oder die Sterbekunst.
Die besondere Betroffenheit der Torheit durch die Drohung des „ewigen“ Todes ergibt sich durch
die explizite Verbindung von Torheit und Erbsünde. Am nachhaltigsten verbildlicht diese Idee ein
Holzschnitt aus dem Werk eines flämischen Humanisten, Josse Bade aus Gent, das um 1500 im
Druck erschien (Abb. 8). Der Titel „La grant nef des folles“ ist an Sebastian Brants Narrenschiff

42 Zit. n. Saurma – Jeltsch 2005, S.284.
43
Vgl. Hoheisel et al.: Buße, Reformationszeit. In: Lexikon für Theologie und Kirche (Kurzt.: LThK). Begr. v. Michael
Buchberger (2., völlig neu bearbeitete Aufl.). Höfer 1957 ff., Bd. II, S. 824ff.; auch: Köster 1982, S. 57 ff.; Schäfer:
1984; Kunz 1980; Theobald et alii 1984, S. 11ff.
44
Zit. Mezger 1991, S. 419.
45
Hoffmann, S. 635 ff.
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angelehnt.46 Der Sündenfall findet hier direkt im Narrenschiff statt. Die heilsgeschichtliche
Auflösung der Erbsünde durch Maria wird in dem bekannten Wort „Eva causa mortis, Maria causa
salutis“ gefasst. Erwartungsgemäß wird dem Narrenschiff im gleichen Buch in typologischer
Gegenüberstellung der positive Antitypus des „göttlichen Schiffs“, „la nef divine“
gegenübergestellt, auf dem der Mastbaum durch ein Kreuz ersetzt ist, unter dem nicht mehr Adam
und Eva, sondern Maria als die „neue Eva“ und Johannes stehen.
Dass der Sündenfall als katastrophale Torheit verstanden wurde, machte letztere im theologischen
Denken zur entscheidenden Voraussetzung für Sterblichkeit und Sündhaftigkeit. Für den Toren
selbst gibt es, wie Sebastian Brant im 106. Kapitel des Narrenschiffes formuliert, keine Hoffnung
mehr:
„Wenn auch ein Weiser jählings stirbt,
Die Seel ihm nimmermehr verdirbt,
Aber wer töricht und unklug denkt,
Verdirbt und wird dann eingesenkt
Und wohnt für ewig in dem Grabe.“47
Die Uneinsichtigkeit des Narren selbst im Angesicht des Todes ist Grund für die besondere
Bedrohung der Torheit durch den ewigen Tod.
Wenn der Narr die Hoffnungslosigkeit per se symbolisiert, dann liegt im Bild Christi die
Heilssicherheit. Die spätesten Tafeln des Birthälmer Flügelaltares sind nur kurz vor der Entstehung
der Narrenbilder selbst fertiggestellt worden.48 Es handelt sich um einen Flügelalter mit
Mittelschrein, zwei Standtafeln und einer ebenfalls mit beweglichen Flügeln angelegten Predella.
Dem Altarcorpus ist ein Triptychon aufgesetzt. Der Korpus ist bis auf den Verlust der
Schreinfiguren unverkürzt und nahezu unverändert erhalten geblieben.
Im Zentrum des Programms steht eine polychrom gefasste Kreuzigungsgruppe. In der
Verlängerung der Mittelachse nach oben hin ist die Kreuzigung des Mittelschreins im bekrönenden
Triptychon als gemalte allegorische Ausdeutung der Metapher Christi vom Weinstock wiederholt.
Die Festtagsseite rollt gemäß der einstigen Weihung der Kirche das Marienleben über neun Tafeln
auf. Nun ist es kein Zufall, dass Helmut Krasser zu dem Schluss kommt, die Entstehung der
heutigen „Bilderwand“ des Altars aus mindestens zwei zu unterschiedlichen Zeitpunkten
entstandenen Tafelbildverbänden in das zweite Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts datieren zu müssen,
denn mit der allmählichen Fertigstellung des Kirchengebäudes wurde sicherlich auch das gesamte
Bildprogramm der Innenausstattung, zu dem Altar und Narrenbilder gehören, festgelegt.
Der Glaube an das Heilsgeschehen und törichte Gottesblindheit sind im mittelalterlichen
Verständnis Antipoden und werden einander in der Zeit um 1500 in Kirchenräumen ostentativ
gegenübergestellt. Auf die Spitze getrieben ist die Gegenüberstellung von Heilsgeschehen und Narr
im Mittelschrein des Altares aus St. Maria in Salzwedel (Abb. 9).49 Der Narr ist hier direkt im
Zentrum des Golgathageschehens. Er übersieht das bedeutsamste Ereignis in der Heilsgeschichte
und ist durch seine Position zur Linken Christi als zum Kreis der negativ belasteten Figuren
ausgewiesen. Mit beiden Händen reißt er seinen Mund auf, um seine Zunge auf lästerliche Weise
gegen die positiven metanoia-Figuren zu streckten: gegen Maria Magdalena, den reuigen Schächer
und Longinus.
Die Antithese von Heilsgeschehen und Torheit ist in Birthälm demgegenüber auf Altar und
Chorbogen verteilt. Auf die enge Beziehung zwischen Altar- und Chorbogenprogrammen wird
bereits anhand von Weltgerichtsdarstellungen, ab dem Spätmittelalter häufiger im Bogenscheitel,
46

Bade Bibliothèque nationale, In-4°, Rés. m. Yc. 750. Zit. n. Mezger 1991, S. 318.
Brant, Kap. 106, S. 402.
48
Eine umfassende Bearbeitung ist in Aussicht gestellt in Nagy-Sarkadi: Siebenbürgische Flügelaltäre. Studien zur
siebenbürgischen Retabelkunst unter Berücksichtigung von Werkstattpraxis und mitteleuropäischem Kulturtransfer.
Anzeige eines Forschungsprojektes. In: Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16.
Jahrhundert. Wien - Zach Wien 2004, S. 59ff. Bis dahin grundlegend Krasser 1976, S. 193ff. Siehe auch Richter G und
O 1992, S. 58ff.
49
Siehe Mezger 1991, S. 85ff.
47
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hingewiesen.50 Die Antithese in Birthälm macht aber nicht bei der Kreuzigung halt, sondern streckt
sich bis in das mariologische Programm der Festtagsseite hinein, wo die Leben Jesu und Mariae
miteinander verschränkt sind. Wie deutlich diese Gegenüberstellung verstanden worden sein muss,
wird sowohl anhand der Antithese von Marias Weisheit und Evas Torheit in den Holzschnitten von
Josse Bades „nef des folles“, als auch anhand der Tatsache deutlich, dass die Narrenfigur bereits
auf dem Hochaltar der Marienkirche in Salzwedel in einen letztendlich mariologischen
Gesamtzusammenhang gebracht ist.
Die Ästhetik der Zusammenschau von Chorbogenbildern und Altargeschehen setzt
Sehgewohnheiten voraus, die die Zuordnung von Rand- und Hauptbildern zu einem
Gesamtprogramm leisten konnten. Und tatsächlich lässt sich dies nachweisen. Gerade im Bezug
auf Narrendarstellungen lohnt sich der Blick auf einen Kachelofen, dessen theologisches
Gesamtprogramm trotz der hochgestellten Besitzerin verwundert (Abb. 10).51 Die Front des Ofens
zeigt im obersten Register die Erschaffung Evas, den Sündenfall, und die Verkündigung an Maria.
Die übrigen neun Kacheln zeigen die Passion Christi und schließen mit der Kreuzigung. Die
Darstellung des Sündenfalles enthält ein Spruchband mit den Worten: „Wan ir von disem boym
esset so wert ir sterben“. Die Passion Christi endet mit dem Kreuzestod. Die oberen Kanten des
Ofens sind mit zwei Narrenköpfen verziert. Hier finden wir nun den theologischen Gedankengang
gewissermaßen ins Zweidimensionale übertragen und gleichfalls in ganzer Länge vertreten.
Die berühmtesten Beispiele der konzeptionellen Verknüpfung der einzelnen Repräsentationsorte im
Kirchenschiff finden sich selbstverständlich im Werk Rogier van der Weydens. Die - teils
typologischen - transrealen Wechselbeziehungen zwischen Architekturplastik und dem als reale
Handlung geschilderten Heilsgeschehen sind beispielsweise im Berliner Miraflores-Altar ins Bild
gesetzt. Die rahmende Portalplastik liest sich als Kommentar auf das in den drei Hauptfeldern
Heilsgeschehen. 52
Mit einer gewissen Berechtigung muss auch erwogen werden, ob die Narren sich nicht auf eine
Darstellung beziehen, die sich auf der Innenseite der Birthälmer Westwand befand und heute
verloren ist. In Früh- und Hochmittelalter, seltener im Spätmittelalter, war dieser der traditionelle
Ort für Weltgerichtsdarstellungen.53 In Birthälm sind offenbar keine Spuren einer solchen Malerei
aus der Zeit vor dem Einbau der Orgelempore erhalten.54 Immerhin gibt es Reste von
Weltgerichtsdarstellungen in anderen Kirchen, in der Schäßburger Bergkirche oder in Bogeschdorf,
allerdings befinden sich diese nicht an der Westwand.
Die spezifische Platzierung der Narren am Chorbogen der Birthälmer Marienkirche hängt darüber
hinaus aber mit einer gewissen Sicherheit zusätzlich mit einem anderen Faktor zusammen.
Fastentücher55 wurden während der Quadragesima, mit Beginn des Aschermittwoch, nicht nur
direkt vor dem Altar, sondern im Chorbogen selbst aufgehängt. Solche Fastentücher waren vor der
Reformation höchstwahrscheinlich auch in Siebenbürgen in Verwendung, auch wenn wir heute
kein einziges siebenbürgisches Objekt mehr kennen.56 Erhalten geblieben sind einige dieser
Zeugnisse nur noch in Kärnten, Tirol, im westfälischen Münsterland und Zittau. Wie diese
Fastentücher ausgesehen haben mögen, kann ein Blick auf die spätmittelalterlichen Hungertücher
der Alpenregion veranschaulichen.57 Ursprünglich schmucklos und einfarbig, wurden die Tücher
50

Feldhusen 1978, S. 13ff.; Urbach 2001, S. 37ff. (abrufbar im Internet: http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=963865811 (03.07.2006)).
51
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bald bestickt oder bemalt. Im Sinne einer Bilderbibel zeigten die Darstellungen Szenen aus dem
Leben Jesu, oder im weiteren Verlauf die gesamte Heilsgeschichte. Um das Hauptmotiv der
Kreuzigung – als Paradoxon gegenüber der Verhüllungsfunktion - konnten in kleinerem Format
andere Szenen angeordnet werden; oder über das ganze Tuch hinweg konnten in horizontal
angeordneten Streifen Einzelszenen in narrativer Abfolge gezeigt werden.
Die Wirkung, die sich in Birthaelm ergab, wenn das Fastentuch am Aschermittwoch zwischen die
Narren der Birthälmer Kirche gehängt wurde, ist leicht vorzustellen. Inwiefern in
vorreformatorischer Zeit der Karneval auch in Siebenbürgen ähnlich ausgiebig wie z.B. in
Nürnberg gefeiert wurde, ist noch schwer abzuschätzen. Aber im gesamten süddeutschen Raum
und in weiten Teilen Europas ging vor der Reformation das massierte Erscheinen der Narren in der
Fastnacht just jenem Tag voraus, an dem die Kirche eindringlicher als an jedem anderen Tag des
Jahres zur Buße ermahnte. Seit dem 7. Jahrhundert war der Beginn der Bußzeit auf den
Aschermittwoch festgesetzt.58 Nicht nur zu diesem Datum, sondern als immerwährendes
bußdidaktisches Warnbild riefen die Narren in Birthälm die Kirchgänger zur rechtzeitigen
Rückkehr zu Gott auf, um die Drohung des ewigen Todes abzuwenden und Teilhaber am
Heilsgeschehen auf dem Altarschauplatz zu werden.
Alle drei Beispiele von Narrendarstellungen sind Verbildlichungen eines theologischen
Gedankenbogens, der unter dem Eindruck der inflationär angestiegenen Narrenliteratur in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Bilderwelt der öffentlichen Räume fast überpräsent wird.
Trotz der Ausdifferenzierung der Bedeutungsradien gemäß des Funktionsrahmens, in den sie
gestellt sind, ist die religiöse Dimension der Unterscheidung von Vernunft und Unvernunft und
ihrer endzeitlichen Folgen der Ausgangspunkt aller Instrumentalisierung als Warnfigur in den
zentralen Repräsentationsräumen des städtischen Gemeinwesens.
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LIBER AMICITIAE
STUDENŢI TRANSILVĂNENI LA UNIVERSITATEA DIN WITTENBERG
ÎN SECOLUL AL XVI-LEA
Olga ŞERBĂNESCU
Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal

ABSTRACT: LIBER AMICITIAE. TRANSYLVANIAN STUDENTS AT THE UNIVERSITY IN
WITTENBERG DURING THE 16TH CENTURY.
Liber amicitiae (album amicorum) is the book where the friends sign in. Usually, the signature is
accompanied by a dedication to the owner of the book an a quotation from the Bible or from the
Greeks or Latin classics or recently from the contemporary poets. Liber amicitiae, the book with
memories, has its origin in the 16th century but it is still continued in nowadays mainly by the highschool graduates.The Brukenthal Library in Sibiu owns at the mark number V I 723–725, a book
printed in the 16th century that belonged to a former student at the University in Wittenberg
(1571–1573) named Johannes Cerasinus Bistricensis. Our work wants to reconstitute, having as a
ground the notes in hand writing that are to be found in the book, the list of the students in theology
in Wittenberg in the second half of the 16th century, namely between 1571–1573, with a stress
upon the students from Transylvania.
Liber amicitiae (album amicorum) este cartea în care se semnează prietenii. De obicei,
semnătura este însoţită de o dedicaţie adresată posesorului cărţii şi de un citat din Biblie sau din
clasicii greco-latini, iar mai nou, din poeţii contemporani. Liber amicitiae, cartea cu amintiri, îşi
are originile în secolul al XVI-lea, dar este continuată şi astăzi, îndeosebi de către absolvenţii
liceelor.
În secolele XVI – XVII, album amicorum a avut un rol special în existenţa acelei Res
publica litteraria a Renaşterii europene târzii59. Gustul pentru călătorii şi călătoriile în sine, au creat
un nou gen literar, cartea călătoriilor, bogată în descrieri şi în semnături autografe, culese de la maimarii timpului. Se considera pe atunci că, în cursul unei călătorii, nu atât vederea munţilor, a
mărilor, a drumurilor şi a oraşelor străbătute dezvoltă cunoştinţele omului călător, ci mai ales
întâlnirea cu personalităţi renumite. Tocmai din această cauză, studiosul sau tânărul savant, ajuns în
orice punct al itinerarului său, trebuia să încerce, în primul rând, să se întâlnească cu oamenii
celebrii ai locului, să-i caute şi să intre în dialog cu aceştia, oferindu-le Stammbuch-ul său (
albumul cu amintiri ), spre a primi câteva rânduri din partea faimoşilor preopinenţi60.
Universitatea din Wittenberg, prin rolul pe care l-a jucat în promovarea mişcării Reformei
protestante, a devenit de mare însemnătate în istoria culturii europene a secolului al XVI-lea. Ea a
fost înfiinţată în anul 1502, de către principele elector al Saxoniei, Friedrich cel Înţelept, marele
protector al lui Luther. Profesorii au fost aleşi din rândul Ordinului Sfântul Augustin şi tot călugăr
augustin fiind, şi-a început activitatea aici, Martin Luther.
Dacă în anul 1517, Universitatea din Wittenberg număra numai 200 de studenţi, în 1586 ea
avea peste 700 de auditores, printre care foarte mulţi tineri veniţi din Transilvania.61
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După efectuarea studiilor, învăţăceii, întorşi acasă în Ardeal, aduceau cu ei, pe lângă
cunoştinţele însuşite, numeroase cărţi, grija şi dragostea pentru carte, precum şi conştientizarea
necesităţii cărţii ca principal păstrător şi izvor al cunoştinţelor. Multe tipărituri, din marile noastre
colecţii de carte din Transilvania - Biblioteca Teleki din Târgu-Mureş, Biblioteca Bathyáni din
Alba-Julia, Biblioteca Brukenthal din Sibiu -, provin din agoniseala acestor studenţi, umblaţi prin
universităţile din Apusul Europei.
Biblioteca Muzeului Brukenthal, deţine, la cota: V.I./723-725, o tipăritură din secolul al
XVI-lea, care a aparţinut fostului student al Universităţii din Wittenberg, Johannes Cerasinus
Bistricensis. Cartea, legată special, cuprinde pe lângă textul propriu-zis şi numeroase foi albe,
acoperite cu însemnări manuscrise ale foştilor colegi şi profesori ai lui Cerasinus, o autentică listă a
clasei de teologie a renumitei universităţi lutherane, dintre anii 1571-1573. Cartea este un
colligatum, cuprinzând trei titluri:
1. Joachim A. Beust : Christiadum libellus, Wittenberg, 1571.
2. [ Ovidius, Metamorphoses. Libri I – IV ], s. l., s. a.,
3. Germania Divo Maximiliano Austrio I I. Rom. Bohemiaque Regi, Frankfurt, 1563.
(anexa 1).
Despre primul posesor al cărţii avem foarte puţine informaţii, unele provenind chiar de pe
paginile tipăriturii. Se ştie, că se numea Johannes Cerasinus Bistricensis, numele acesta apărând
atât pe copertă, cât şi în interiorul cărţii, precum şi în dedicaţiile colegilor şi profesorilor semnatari.
Manu propria, el a mai adăugat o dată: 1571. mai 12. Wittenberg. Probabil este data la care
studentul venit din Transilvania, a debutat la Universitatea din Wittenberg. Din informaţiile locale
mai ştim că şi-a început studiile la Braşov, în anul 1568. Din altă informaţie aflăm că în anul 1580
şi-a început activitatea ca preot paroh la Pinticu (jud. Bistriţa-Năsăud). Ultima informaţie despre el
este tristă: moare în anul 1585, răpus de ciumă62.
Cartea, cu însemnările manuscrise de pe paginile sale, conturează un important moment din
viaţa unui transilvănean, aflat la Universitatea din Wittemberg, în secolul al XVI-lea şi poate
contribui la înţelegerea atmosferei şi raporturilor dintre studenţi şi profesori, a relaţiilor colegiale
ale studenţilor, într-o universitate europeană de prim rang din perioada Renaşterii.
ANEXA 1: Tipăriturile coligate A, B şi C.
A.
CHRISTIA–// DUM LI–// BELLUS.// AD AUGUSTUM// DUCEM SAXONIAE//
Electorem etc.// WITEBERGAE// Denuo // EXCUDEBAT IOHANNES// CRATO, // ANNO
M.D.LXXI. [1571]
Colophon : VITEBERGAE // EXCUDEBAT IOHAN–// NES CRATO// ANNO M.D.LXXI
. [1571]
[Autor: Ioachim A. Beust I. U. D. et professor.]
Bibliografie: Graesse, Jean George Theodore, Trèsor de livres rares et precieuses, tom I,
Dresde, 1859, p. 356.
Aspect grafic: tipar negru, marcă tipografică, ornamente tipografice, ilustraţii, (unele
colorate manual).
Paginaţie: 53 foi nenumerotate, cu foi albe intercalate (însemnări manuscrise), in 8º.
Legătura: coperte din lemn, învelite în piele brună, ornamente aurite, pe coperta 1: Luther,
supralibros: IO. CERA. BIST. 1567, pe coperta 2: MELANCHTON, 20 AUGUS. 1571; cotor cu 6
nervuri, ornamente florale aurite: 2 încuietori metal + 2 cheutori piele şi metal ; stare perfectă de
conservare.
Cota: v. I. 723.
Nr. inv. 59794.
Notă: a) legată împreună cu: V. I. 724, Ovidius, Metamorphoses; s. l., s. a.
62

Szabó – Tonk 1992, p. 102, poziţia 1057.
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b) legată împreună cu: V. I. 725, Germania Divo Maximiliano Austrio I I. Rom.
Bohemiaque Regi, Franco-furti, 1563.
B.
[OVIDII METAM. LIB. I – IV] (sec. XVI)
Bibliografie: nu este menţionată în bibliografia consultată.
Aspect grafic: tipar negru, ilustraţii (unele colorate manual).
Paginaţie: 177 foi numerotate + pagini albe intercalate
Legătura: idem, V. I. 725.
Cota: V. I. 724.
Nr. inv. : idem , V. I. 723; V. I. 725
Notă: a.) este legată împreună cu: V. I. 723, Beust, Christiadum libellus, Wittemberg, 1571;
b.) este legată împreună cu: V. I. 725, Iohannes Posthius Germeshemius, Germania,
Frankfurt, 1563.
C.
GERMANIA// DIVO MAXIMI–// LIANO AUSTRIO II. ROM.// BOHEMIAQUE REGI,
ETC. DE// honore novo gratulatur,// Autore// IOHANNE POSTHIO GER–// meshemio. [s.l., s. a.]
Colophon: IMPRESSUM FRANCOFUR–// ti, apud Georgium Corvinum, Si–// gismundum
Feyerabent, & haeredes// Wygandi Galli.// 1563.
Bibliografie : nu este menţionată în bibliografia consultată.
Aspect grafic: tipar negru, marcă tipografică, ornamente tipografice (iniţială ornată).
Paginaţie: 4 foi nenumerotate, foi albe intercalate (însemnări manuscrise), 26 rânduri.
Cota: V. I. 725.
Nr. inv. : idem V. I. 723 şi V. I. 724.
Notă: a.) este legată împreună cu: V. I. 723, Beust, Christiadum libellus, Witebergae, 1571;
b.) este legată împreună cu: V. I. 724, Ovidius, Metamorphoses, s. l., s.a.
ANEXA 2: Însemnări manuscrise:
1. Gravură, ulterior colorată: HANS SACHS TEUTZER POET ZU NÜRNBERCK 63
2. Însemnare ms: Phillipus ex Luther designere mali
3. Însemnare ms: Symbolum hoc nostrum est:
Tandem pacientia vincit.
Tandem bona causa triumphat,
Tandem pie Chre ius habis
4. Însemnare ms: EPIGRAMMA DOCTORIS
Henric Molleri Hessy
Hic liber ingenuis e consecratus amicis
5. Însemnare ms:EPIGRAMA
Domini Philipi Melanchto:
in catalogi amicorum.
Quisquis in hunc cupiet sua nomina scribere librum
Ut sint perpetua pignus amicitia
Is mihi carg erit sep. quaeque dulcis amicq.
Hoc mihi nomina poterit distrig esse nil
Scribere sed turpes res obscenasq. canebit
Castas quos aures ledere posse putet.
Est liciti ordis hunc illustrare figuris
Librum perputeris si planisse quaeat.

63

Hans Sachs (5 nov. 1494 – 19 ian. 1576). Cel mai prolific poet german din Evul mediu. Până în anul 1576 a compus
4275 cântece, 208 drame, 1700 texte scurte rimate, 7 dialoguri în proză pe care el însuşi le-a adunat în 34 volume
manuscrise, dar s-au păstrat numai 20 dintre ele (Révai Nagy Lexikona, p.466).

167

O. Şerbănescu – LIBER AMICITIAE. Studenţi transilvăneni la Universitatea din Wittenberg în secolul al
XVI-lea

Hoc mihi sincvero si quis praestavit amore
Hunc contra gratq. tempus in omne cota.
6. Însemnare ms: INDICIUM D. PHILIP. M.
de argumento talium liberorum
Sunt norme vita sunt ornamenta legentis
Gnomas seu multas continet iste liber
7. Însemnare ms: DOCT. Martinus Luth.
Ingens in omni vita bonus est et tesaurq.
optimq. ac praecusissimq amicus fidelis
non soli propter pericula comunia in
quibus adiumeto et consolationi esse potest:
S ed propter spirituales etiam tentationes: Omnium ergo ego gerinde facultatae
iac Jura, leviorem indico, quam fidi amici.
Philip. Melanch:
Suma boni Deoque est: fors proxima fidq amicq
Hac duo sunt vita, maxima dona pia.
8. Însemnare ms: Amicia pauperorum certior quam divitiorum
[semnează]: A Doctissimo ac Ornatiss : Uno Domino
Georgio Clognoro…scribebat amoris et gratitudinis magni Adamque Roth, D.
1609 18 November.
9. Însemnare ms: Isocrates ad Daemonicum
Preciosissimus thesaurus est, ex omnibusque opibus anvecellis amicus prudens ac
benevolus.
10. Însemnare ms: Docto et modesto Juveni D. Johanni Cerasino amico suo inter
charos charissimo scribebat haec Andreas Zachenbach
Nordlingensis in non interituram sive memoriam die 30 Apriliis .
Lipsiae. Ano Hrisoforias 1572.
11. Însemnare ms: HOMERUS – însemnare în limba greacă –
12. Însemnare ms: ISOCRATES AD DEMONIACUM – însemnare în limba greacă
13. Însemnare ms: Acque pio ac Docto Juveni D. Johanni Caerasino Transylvano.
Paulo Pauli Birthelbing T. scribebat, in gratiam anno 1572. 10.
Calend. Febr.
14. Însemnare ms: Optimo Juvennii Joan Cerasinus Bistricensis. Paulus Herbert Boden,
Wittenbergae Scribebat anno 1572, Die 19 Mens Januarii, 19.
15. Însemnare ms. ( anagramă în formă de două verighete împreunate): Haec Domino Johanni
Cerasino Transylvano scripsit Ludovig Braunfeld, manupropria, Amoris Gratia, Lembergae,
Calend. Decembr., Anno 1572. „Ibat ovans aimis et spe sua damna Corebat”.
16. Însemnare ms: Cum omnibus familiariter vivas. Inter mille vix te uni concredas signi dem
nusquam tuta fides. Petrus Kunstler Barthphantis, picto. Die dei in Lampersi Dorff indignus
minister. Scripsit manu propria in Silesia. 23. Septembris. Anno 1573.
17. Însemnare ms: “Anno 1573, 22septembris. Beatus qui verbum Dei audis et in custodis illud est.
Josephus Crebennius pastor Cronstansis .
18. Însemnare ms: Saepe perit,..., 5 Aprillis, Caspar Hersauer Coronenensis, 1577.
19. Însemnare ms: Augustinus, Inspice vulnera pendentis, sanguinem morientis, praecium
redimentis, cicatrices resurgentis. Caput est inclinatum ad saeculandum: cor aptum ad
diligendum; Brachia extensa ad amplexandam totum corpus expositum ad redimendum. Haec
quata sint cogitate: haec in statera coraias vestri appendite ut totus vobis fi agatur in corde, q.
totus q. nobis fixus fuit in cruce.Haec amico et comensali suo Joanni Cerasino Transyl : amicitiae
ergo scribebat. Vuitebergae Joannes Bogius Cotbusiang, 30 Martii An 72.
20. Însemnare ms: Psalm 21 ………
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Suo Amico Joanni Cerasino scribebat Georgius Reys Cibiniensis, 1577.
21. Însemnare ms: Morte ferens mortem, morior. Pars ex homo pro te. Vita reo portus, exule pastor
one. E. C. O. B. 5 April : A. 77.
22. Însemnare ms: citat în limbă ebraică,
Scribebat Ambrosius Schalensis Transyl : suo D. Johanni Cerasino Bistricensi
Vitebergae 1572. 10. Cal. Febr : In perpetuam memoriam sui.
23. Însemnare ms: citat în limbă ebraică,
… Franciscus Chirmayer …
24. Însemnare ms: text în limba ebraică, semnat Franciscus Chirmayer. s. l. , s. a.
25. Însemnare ms: Isidorus Lib. 3. De summo bono. Modesto ac docto Juvenem D. Johanni
Cerasino Transylvano haec Fridricus Ramisius Pesuicensis amicitiae ergo scribebat Dominica
Vocem Jucunditatis Anno LXXII.
27. Însemnare ms. Isidorus lib: 3. de summo bono. Qui mihi semper esse cum Deo, Frequenter oret
et legat. Nam cum oramus, cum Deo loquimur,cum,legimus nobiscum loquitur Deus. Ut sua
pertingat, penetretq. pre, catio corde sit ex puro, sit brevis atq. Frequens… Modesto ac docto
Juvenem D. Johanni Cerasino Transylvano, haec Fridericus Ramisius Pesnicensis amicitiae ergo
scribebat, Dominica, vocem, Jucunditatis. Anno LXXII.
28. Însemnare ms: Cerasinus; Ego, EGO, Nescio finem meum : neque initium : et nescio unde venio
et quo vado. Sed plani scio quod mortales summus et quod nohimus nohimus omnes moriemur. Nil
enim morte certius : et nil hora mortis incertiq: Nam nes amq quando ant, quas modo ant ubi
moriemur, quoniam mors ubiq expectat nos; Id circo debemus semper esse parat ut cum corpus
revertetur ad terra de qua summus, tum est, sepultus redeat ad cum qui dedit illum. (Cerasinus).
29. Însemnare ms: Anno 1573. Spes non confundit. Johannes Antonius Lusatius : pastor Errhesiae
Domini in Sanct. Amoris,… A.D.: 22 Sept. In praesentia D. Augusti Ubevi pastoris in Srijfreysdorff
Silesiorum.
30. Însemnare ms: Citat din Martin Luther. Suo Johanni Cerasino scribebat Johannes Eitnerus civis
… A. 73. 16. Sept.
31. Însemnare ms: Si tua sollicita neXam sine fine querelae Pectora, sit Dominus spcsq salusq tua
His feret anXilimni rebusq. medebitur agris,Nec finet assiduo corda dolore premi. Suo Joanni
Cerasino Bistriciano amico singulari, scribebat Mosch : Mies, 5 Septemb : 1573.
32. Însemnare ms: “ Abluat immuntam proprio cum sanguique lopram Christus ab hoc uno nempe
rogemus opem, Cuotsquot ab incanto pecati pondus Adamo, Iam trahimq foeta tam premimurq;
Sed qui pro sancto non sunt die... Andr. Schullerus scribebat, 73, 5, Di i .s Decembr.
33. Însemnare ms: FIDES, Omnia possibilia sunt contenti. Augustinus.Si enim iustus est g ex fide
vivit, imiquus est g non habet fidem Isidorus, Beatus est autem et recti contendo,bene vivit, et bene
vivendo fidem custodit. Fidentem nescit deservisse Deus. Pio ac docto iuveni D. Ioanni Cerasino
Transylvano suo amico singulari scribebat haec Lazarus Wagner Mariae … Vitebergae, I I I I
Nonar Iunii Ai. 72
34. Însemnare ms:
Eis Deous Luciani Epigrama
[citat în greacă şi latină]
Suo nomini fori et amico non vulgari
Joanni Cerasino Transylvano scripsit
Johann: Kölbl amicitiae eo. Die15 Janua: 73.
35. Însemnare ms:
„Cum multa a D. Andrea in Achaia mirabiliter facta res memorantur et perhibeatur ipse
Patris, iam tenente impium Vespasiano, Crucis Supplicium pertulisse, posside Hegea quopiam ei
infesto et ofsa translata Bissantinum a Constantino imperatore, necesse scilicet est ex Scythis in
Graeciam entremisse. Et narratur, per Thraciam iter fecisse. Apud Scythias quid egerit non
admodum celebratur. Caetera sunt in medio in qby hoc egregium dictum ipsius refertur, cum non
pateretur, quosdam genere proximos nuptiis iungi. Non inpediri a se neqe. dinelli nuptias. Cum
Deus aeternus …. sit autor, sed damnari incestos concubitus etc. S. M. C. Honesto ac pio Iuvenii D.
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Johanni Cerasino M. H. Β haec scribebat Andreas Zigethuber Austriaa. G. que in perpetuam sui
amicitiam. Vitebergae, 4 Augusti, M.D. L X X I I (1572)
36. Însemnare ms:
„Magnis te coniunge viris, qui tendis in altium
Magnatum docta plus valet arte favor.”
Moris et amoris sinceri gratia adscribebat
Reverendo et Doctissimo D.
Georgio Clognero Pastori Neppendorf.
Vigilantissimo Ioan Hontherg C.
2 Decembr. Ao. 1609. Cibinii.
37. Însemnare ms. :
Nemo est e viris (Generosis et) Illustribus, qui non acquiore animo ictum saxim capite,
quiam plagam in fama suis tineat. Nam capiris, vulnuis mensis spacio solidatur, fama viro maenita
ne tota quidem vita potestetur. Ego si bonom famam servabo sat ero divis …. (Plaut) Haec in
nominis sui memoriam Reverendum et eximia pie dignissimo hibens merito adscribebat Cibinii Ano
1609 2 Decembris. Christ. Benckmerg Coronensis Notaris mp.
38. Însemnare ms: Vulnera, flagra, crucem, pro me qui Christe nilisti
Tu mihi morte mia mortis solalia mitte.
Vixi et quiem dederas crusium mihi Christose ….
Amico integro et probato Dno Johanni
Cerasino scribebat Johannes Sepinfries.
Witeberg, 4. Sept. Ao. 1572.
39. Însemnare ms: anagramă: Johannes Müller, 1603.
40. Însemnare ms:
“Quoties in nos irruunt pavores mortis, et Diabolus omnibus machinis nos appugnat, animo
et cogitatione in Christi Triumphum conversi simus et petamus, ut hic Dux Victor Sathanam sub
pedibus nostris conculcet, et det nobis victoriam adversus peccatum et mortem … “
M. Domino Johanni Cerasino comvictori suo Dilecto Amicitiae ergo scribit Johannes
Pohuneck Junius Bregenis Silesius X I I I I .
Calind. Jan. Ao. MDLXXI.
41. Însemnare ms. :
“Vida”
“Da pater extremae cum vitae advenerit hora
Te praesente mori, nil me terrentibus sumbris
Inq. tuos animam amplexus effindere ovantem
Hoc tantum mihi plura aliis optantib. alle. “
Dn. Johanni Cerasino convictori suo
amicitiae ergo scribet Albertus
Isinderus Regiomontanq. Bor.
Wittenbergae, 3 Id. Febr. Ao. 73.
42. Însemnare ms: Cicero de finib: Nemini esploratum potest esse quomoto, sese habiturum sit
corpus non dico ad animum sed ad nesperum … Perdocto iuveni Johanni Cerasino haec scribebat
in perpetuam amicitiae memoriam Simon Hoffmannq Mesyleus. 9 Die Janua : Ao. 73.
43. Însemnare ms: “ ps: 27. Unam pretii a Domino hanc requiram ut habiturum in domo domini
omnibus diebus, Vitae meae: Ut videam Voluptatem Domini et visitum templum eius. “Memoria
JUSTI cum laudibus. ps. 112.
M. Augustus Justi F. Manius scribebat Vitebergae die 31 Januarii, Ao. 1572
44. Însemnare ms: “Philippus Melanch:
Nil sum nulla miser noni solatia massam
Humanam nisi tu quoque chregeris
Tu me sustenta fragilem tn chreguberna
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Fac ut nic musae surculqae ipse tua
Hoc mirum foedque semper mens cogitet uno
Hoc est ne dubita foedera parta salq. “
Pio, nec nondocto Juveni Johanni Cerasino
Suo amico charissimo scribebant haec
Christophorus Renichio Damansis
Wittebergae, 8 Septemb. ao 71.
45. Însemnare ms: (în limba greacă, citat din opera lui Nilus Episcopus)
Doctrino et pretiosi ornatissimo
Juveni Johanni Cerasimo amico suo
integerrimo scribebat Casparus
Cramerius Zenischovicensis,
Vitebergae, 22 Julii Anno 1571.
46. Însemnare ms: Suo Johanni Cerasino Simon Sridlerus Thoronensis Boruss
Scribebat, Vitebergae, 4 Calendae Martii Anno 72.
47. Însemnare ms: M. Domino Johanni Cerasimo convictori suo colendo amicitiae
ergo scribebat Vuolfe Hessius Noribergensis. Anno Christi 1571. Die 18 Decembris. Vitebergae.
48. Însemnare ms: Haec amico suo et qmensali Johani Cerasino scribebat Sebastianque ab
Errkenprechthausen in sui memoriam Vittebergae. Anno 1573.
49. Însemnare ms: 1611. Apr. 29. “Si Deus pro nobis quiscontra nos” David Weyvauch Rupensis
J.R.
50. Însemnare ms: D-no Joanni Cerasino scribebat Christoph Hoppique.Silesiis. 9. Cal. Mar. Ao.
72. Witebergae
51. Însemnare ms: Commensati suo Johanni Cerasino Witebergae. Scribebat Andreas Calagius
Vratislaviensis.Ao. LXXII 5 May.
52. Însemnare ms: Convinctori et amico summo suo Joanni Cerasino scribebat Joannes Czessel
Regiomont: Boruss. Anno 1572, Februarii die 22 Wittebergae.
53. Însemnare ms: Horr. suae Joanni Cerasino scribebat Enorch Capri Francofordiensis. In
perpetuae pignus memoriae. 5 Die April: Anni 77. Bistr. in Transylv.
54. Însemnare ms: Convictori et amico suo Johanni Cerasino scripsit,Georgius Faber… Vratisl. S.
Anno 1573 II Jan.
55. Însemnare ms: Suavissimo convictori et amico suo D. Ioanni Cerasino amicitiae ergo scribebat
Henricus Danus Witebergae 8. Aug. Anno 72.
56. Însemnare ms: S.U.E. X.F. Eruditione et virtutibus conspicuo. Juvenem d: Johanni Cerasino
commensali et amico suo charissimo scribebat in amicitiae memoriam, Ingardus Olaj Hafniensis
Witebergae Anno Domini 73. Die 20 Januarii.
57. Însemnare ms: Convictori et amico suo integerrimo, D. Johanni Cerasino Bistriciensi
Transylvano. Haec in perpetuam memoriam sui. Witebergae scribebat, Nicolaus Amerinus Danus,
Anno 1573. Die 10. Januarii.
58. Însemnare ms: Laurentius Kerzius C. suo D. Joanni Cerasino, hoc sui… relinquebat,
Vitebergae, XIV, K L VIII-bris, 71.
59. Însemnare ms: Pio ac docto iuveni D. Johanni Cerasino, convictori et amico suo charissimo
haec scribebat Johannes Theodoricus Ranus in perpetuum pignus amicitiae. Anno 1573, die 22
May.
60. Însemnare ms: Domino Johanni Cerasino convictori suo colendo amicitiae scribebat haec
Georgius Kay Elbingensis. 8 May, Anni 72. Vitebergae.
61. Însemnare ms: Haec Studioso Adolescenti Joanni Cerasino amico et commensali suavissimo
scribebat Alexander Sander Thuringius. W. Pridie nonas Augusti. Ao. Dni. 1573
62. Însemnare ms: Suo… dilecto Johanni Cerasino Transylvano in perpetuam suis memoriam I. P.
T. scribebat B. 73
63. Însemnare ms: Convictori suo Johanni Cerasino scribebat, Procopius Euhel Vratislaviensis,
amicitiae, ergo Anno 1573 die Augusti, Vitebergae.
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64. Însemnare ms: Convictori suo su avissimo D. Johanni Cerasino, Wittebergae scribebat
Bernhardus Polman,Thoro Boruss. Ao. 1572. Nona May.
65. Însemnare ms: B Christianus Bencknerus, Notarius Coronensis.
66. Însemnare ms: Haec scribebat Christoff Kössler commensali suae Johanni Cerasino
Transylvano, in perpetuam sui memoriam. 19 die May, Ao. 73.
67. Însemnare ms: Eruditione et iuventute ornatissimo iuveni D. Ioanni Cerasino amico et fratri
suo inter charos charissimae haec scripsit Jacobus Müllerus Bistricensis, iam, iam
Wittenbergae…5 Julii Anno Deus, LVXM ea. In tenebris.
68. Însemnare ms: Eruditione et virtute conspicuo Juveni, D. Johanni Cerasino, convictori et
amico suo Dilecto, haec scribebat Johannes Amerinus Danus, Vitebergae, 19 May, Anno Christi
1573.
69. Însemnare ms: Andreas Udsuardi convictor 1572, Vitebergae 9 Idy May.
70. Însemnare ms: D. Ioan . Ceras : scribebat Ambro: Hind in Norimb. 1573.
71. Însemnare ms: Convictori suo Johanni Cerasino Transylvano St. Chrysophorus in sui
memoriam Wittebergae scribebat 3 May 1572.
72. Însemnare ms: Amico suo Johanni Cerasino Wittebergae scribebat
Jacobus Bodtekius Goslavionsib Anno LXXII. 5 Julii.
73. Însemnare ms: Popularii suo amicis Johanni Cerasinis T. Scribebat And. Rathanq. Coronae
Transyl. Wittebergae, 14 Februarii. Anno 1572.
74. Însemnare ms: Amico et convictori suo Joanni Cerasino, scribebat Erasmq. Cosslerus
Regiomont. Borussq. Vitebergae 10 May Ao. 72.
75. Însemnare ms: Witebergae haec scribebat Philippus Riihelius, Francofordiensis ad moeum XII
Calendarium Juniis Anno incarnationis divinae 1573. R.O.M.A.
76. Însemnare ms: M. Valentinus Leiner Cremnicensis, 19 Novembris 1573 Bistriciae.
77. Însemnare ms.: “Ora et labora” Franciscus Salicaus B. Ppa. Manu, 24 Aprili, 1571
Vittebergae.
78. Însemnare ms.: Suo D. Ioanni Cerasino scribebat Albertus Landul, Wittebergae. Anno 73
Mense Iunie.
ANEXA 3: Lista semnatarilor „ LIBER AMICITIAE ”
1. Andreas Zachenbach Nordlingensis – 30 apr. 1572
2. Paul Paul Birthelbing – 10 feb. 1572
3. Paulus Herbet Boden – 19 ian. 1572
4. Ludowig Braunfeld – dec. 1572
5. Petrus Kunstler Barthphantis – 23 sept. 1573
6. Josephus Crebennius Cronstansis - 22 sept. 1573
7. 7. Caspar Hersauer Coronensis 5 apr. 1577
8. Joannes Bogius Cotbusiangis – 30 mart 1572 9.
9. Georgius Reys Cibiniensis – 1577
10. E.C.O.B. – 5 apr. 1577
11. Ambrosius Schalensis Transylvanus 10 feb. 1572
12. Franciscus Chirmayer [Transylvanus] , s.a.
13. Fridricus Ramisius Pesuicensis – 1572
14. Johannes Cerasinus Transylvanus
15. Johannes Antonius Lusatius – 22 sept. 1573
16. Johannes Eitnerus – 16 sept. 1573
17. Mosch: Mies – 5 sept. 1573
18. Andreas Schullerus – 5 dec. 1573
19. Lazarus Wagner Mariae – 4 iun. 1572
20. Johannes Kölbl – 15 ian. 1573
21. Andreas Zigethuber. Austria – 4 aug. 1572
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22. Johannes Sepinfries – 4 sept. 1572
23. Johannes Pohuneck Junius Bregensis Silesius – 14 ian. 1571
24. Albertus Isinderus Regiomontanus Borussiae – 3 feb. 1573
25. Simon Hoffmann Mesyleus – 9 ian. 1573
26. Augustus Iustus F. Manius – 31 ian. 1572
27. Christophorus Renichius Damansis – 8 sept. 1571
28. Casparus Cramerus Zenischovicensis – 22 iul. 1571
29. Simon Sridlerus Thoronensis Borussiae – 4 mart. 1572
30. Vuolfe Hessisus Noribergensis – 18 dec. 1571
31. Sebastian ab Errkenprechthausen - 1573
32. Christoph Hopp Silesiis – 9 mart 1572
33. Andras Calagius Vratislaviensis – 5 mai 1572
34. Joannes Czessel Regiomontanus – 22 feb. 1572
35. Enorch Capri Francofordiensis – 5 apr. 1577
36. Georgius Faber [Vratislaviensis] – 2 ian. 1573
37. Henricus Danus – 8 aug. 1572
38. Ingardus Olay Hafniensis - 20 ian. 1573
39. Nicolaus Amerinus Danus - 10 ian. 1573
40. Laurentius Kerzius C. – 14 oct. 1571
41. Johannes Theodoricus Danus – 22 mai 1573
42. Georgius Kay Elbingensis – 8 mai 1572
43. Alexander Sander Thuringius – aug. 1573
44. I.P.T. – 1573
45. Procopius Euhel Vratislaviensis – aug. 1573
46. Bernhardus Polman Thoro Borussiae – mai 1572
47. Christianus Bencknerus Notarius Coronensis
48. Christoff Kössler – 19 mai 1573
49. Iacobus Müllerus Bistricensis – s.a.
50. Johannes Amerinus Danus – 19 mai 1573
51. Andreas Udsuardi – 9 mai 1572
52. Ambrosius Hind. – 1573
53. Jacobus Bodtekius Goslavionsib – 5 iul. 1572
54. Andreas Rath. Coronae Transylvaniae – 14 feb. 1572
55. Erasmus Cosslerus Regiomontanus Borussiae – 10 mai 1572
56. Philippus Riihelius Francofordiensis ad Moenum – 12 iun. 1573
57. Valentinus Leiner Cremnicensis – 19 nov. 1573
58. Franciscus Salicaus B. – 24 apr. 1571
59. Albertus Landulus – iun. 1573
ANEXA 4: Lista studenţilor transilvăneni la Universitatea din Wittenberg
(1571–1573)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Christianus Bencknerus Coronensis
Johannes Cerasinus Bistricensis
Jacobus Müllerus Bistricensis
And (reas) Rathanq (uae) Coronae
Johannes Crebenius Cronstantis (?)
Caspar Hersauer Coronensis
Georgius Reys Cibiniensis
Ambrosius Schalensis Transylvanus
Valentinus Leiner Cremicensis Bistriciae
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UN PLATOU INEDIT DIN COLECŢIA DE COSITOARE A
MUZEULUI DE ISTORIE DIN SIBIU
Olga BEŞLIU
olgabesliu@yahoo.com
Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie
ABSTRACT: AN UNPUBLISHED PEWTER PLATE OF THE HISTORY MUSEUM IN SIBIU
The essay presents a pewter plate dated 1726, made by “G.B.”, a craftsman from Sibiu.
The vessel is decorated with scenes from the Bible – namely the Crucifixion, the Baptism and the
Resurrection of Christ – and 12 representations of the Apostles (St. Peter, St. Andrew, St. James
the Great, St. John, St. Philip, St. Bartholomew, St. Thomas, St. James the Less, St. Simon, St.
Matthew, St. Matthias, St. Paul). The Apostles were identified according to their attributes and to
the images that are to be seen on a paten made in Nürnberg.
Platoul1 pe care îl prezentăm a fost achiziţionat de Muzeul de Istorie în anul 1961 (fig. 1). El
aparţine meşterului sibian „G.B.”, 2 mărci identice, ale meşterului şi stema oraşului Sibiu fiind
ştanţate pe margine, avers şi este datat 1726.
Vasului este elipsoidal, cu marginea dreaptă, buza îngroşată şi subliniată printr-o incizie. Corpul
este mic, iar fundul plan, nediferenţiat.
Decorul, realizat prin gravare, este bogat şi variat. Pe margine, pe laturile mari, sunt delimitate cu
linie în zigzag 12 medalioane în interiorul cărora sunt reprezentaţi apostolii. Între medalioane sunt
figurate flori stilizate. Pe una din laturile scurte este gravată o volută, iar pe cealaltă, într-un
medalion, data "1726". Corpul platoului este decorat cu o linie meandrică, iar pe fundul vasului, pe
laturile lungi, sunt reprezentate lalele şi volute stilizate. În centru, cu linie punctată, sunt delimitate
trei cartuşe în interiorul cărora sunt figurate scene din viaţa lui Isus.
În medalionul central al platoului este gravată scena Răstignirii (fig. 2). Isus, reprezentat ca un
bărbat tânăr, viguros, având o pânză drapată în jurul şoldurilor, este redat cu picioarele suprapuse,
fixate împreună pe cruce2. El este încadrat de două personaje, cu mâinile împreunate, purtând haine
bogat drapate. Primul priveşte înainte, iar celălalt are privirea îndreptată spre cel răstignit. Deasupra
crucii este gravată inscripţia „INRI” („Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”).
Faţă de redarea destul de schematică a apostolilor reprezentaţi pe marginea platoului, este de
remarcat tehnica superioară în realizarea medalionului central, fineţea liniilor, efectul de umbră şi
lumină realizat prin liniile în zig-zag ce dublează linia de contur a veşmintelor, expresivitatea
chipului lui Isus.
Cele două cartuşe, de mai mici dimensiuni, dispuse în partea de sus şi de jos a platoului, încadrând
scena Răstignirii, echilibrează prin simetrie compoziţia.
În medalionul din partea superioară a vasului este figurată scena Învierii lui Isus (fig. 3).
Mântuitorul, învăluit de nori, purtând într-o mâna stindardul învierii, iar cu cealaltă arătând spre
cer, se ridică din mormânt. La picioarele sale sunt reprezentaţi doi soldaţi romani înarmaţi, unul cu
halebardă iar celălalt cu falchion, care fug speriaţi. Gestica, proporţiile, perspectiva focalizează
atenţia asupra reprezentării Mântuitorului.
În contrast cu dinamismul acestei scene este atmosfera de calm a actului sacru al Botezului redat în
medalionul din partea de jos a platoului. Isus, cu mâinile împreunate, este botezat de Sfântul Ioan.
În cadru sunt figurate, în stânga, apa Iordanului şi, în dreapta, trunchiul unui copac. Deasupra unui
1
2

Nr. inv. M 6992; dimensiuni: Î: 3 cm; DB: 30,5 x 25 cm; DG: 49 x 35,8 cm.
Reprezentarea este specifică lucrărilor ulterioare sec. XIV.
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nor, Tatăl priveşte şi binecuvântează Botezul, iar un porumbel, simbol al Sfântului Duh, zboară
deasupra lui Isus. (fig. 4)
În cartuşele dispuse pe marginea platoului sunt reprezentaţi 12 apostoli. Identificarea lor este
posibilă datorită atributelor şi a similitudinilor cu reprezentările de pe o patenă din Nürnberg3 aflată
în colecţia muzeului sibian (fig. 5). Spre deosebire de platoul în discuţie, decorat prin incizare,
patena are decorul realizat prin turnare în tipar metalic gravat în negativ, apostolii fiind reprezentaţi
în cartuşe perlate, însoţiţi de atribute şi text.
Deosebirile în ceea ce priveşte imaginea apostolilor pe cele două vase ţin, mai ales, de modul de
reprezentare. Spre deosebire de patenă, spaţiul îngust ce le este rezervat pe platou a determinat
reprezentarea lor bust, cu gesturi mai reţinute, iar veşmintele redate mai schematic. Pe patenă
dispunerea apostolilor începe cu Sfântul Petru, iar pe platou cu Sfântul Paul, acesta înlocuindu-l pe
Iuda. De altfel, în reprezentările apostolilor sunt situaţii în care, pe lângă înlocuirea lui Iuda cu
Sfântul Paul, Sfântul Marcu şi Sfântul Luca înlocuiesc pe Sfântul Simion şi Sfântul Matei,
păstrându-se însă întotdeauna cifra mistică de „12”.4
În continuare prezentăm apostolii şi atributele lor în ordinea de pe platou. Am menţionat şi date
sumare despre martiriul şi viaţa acestora, la care fac aluzie deseori atributele cu care sunt
reprezentaţi.5
1.
Sfântul Paul (fig. 6) a fost decapitat la Roma, Italia, pe la anul 65;6
- atribut: spada;
- pe patenă, în locul lui este reprezentat Iuda – S. IVDAS THADAE(US), având ca
atribut o lance;
2.
Sfântul Andrei (fig. 7) a fost crucificat în Grecia, la Patras, în anul 74, pe o cruce în
formă de X numită crucea Sfântului Andrei - Crux decussata;
- atribut: crucea în formă de „X”;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 2 – S. ANDREAS;
3.
Sfântul Iacob cel Bătrân (fig. 8) a fost decapitat la Ierusalim în anul 44, din ordinul
regelui Herod Agrippa;
- atribut: toiag, geantă, pălărie de pelerin;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 3 – S. IACOBUS;7
4.
Sfântul Ioan (fig. 9) a murit la Ephesus, Turcia, în anul 101;
- atribut: potirul8;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 4 – S. IOHANNES;9
5.
Sfântul Filip (fig. 10) a murit, după unele surse, în anul 80 la Hierapolis, Phrygia, de
moarte naturală, iar în tradiţia bisericii răsăritene a fost crucificat cu capul în jos, în anul 52;
- atribut: crucea latină şi o carte;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 5 – S. PHILLIPPUS;10
6.
Sfântul Bartolomeu (fig. 11) a murit decapitat sau jupuit cu un cuţit de tăbăcar şi
apoi crucificat cu capul în jos la Albanopolis, în Armenia, în anul 52;
- atribut: sabie;
3

Nr. inv. M 277/2364, atelier Nürenberg, sec. XVII, meşter „B. O.”. Detalii despre acest vas la Haldner 1972, nr. cat.
241, pl. X; Mitran 2002, p. 82.
4
Clement, Saints in Art, www.Saint Joseph Software.
5
Detalii privind viaţa, reprezentările în artă, atributele şi evoluţia simbolurilor ce-i însoţesc pe apostoli, la Hall 1992;
Bernasconi 1971.
6
Învăţăturile sale au fost îmbrăţişate de luterani. Ca urmare, reprezentări ale acestui apostol sunt întâlnite mai ales în
ţările ce au îmbrăţişat Reforma, ceea ce explică şi prezenţa sa pe platoul sibian.
7
În reprezentările mai vechi are ca atribut spada, instrumentul martirajului. Alt atribut este reprezentarea a trei scoici,
aluzie la pelerinajul său pe mare.
8
Aluzie la încercarea de a-l omorî dându-i-se un potir cu otravă şi la cuvintele lui Isus "Din cupa mea vei bea”.
9
Alte atribute: o carte sau un sul de pergament (cu referire la scrierile sale); un vultur (simbolul inspiraţiei); un cazan
(datorită faptului că a fost aruncat într-un cazan cu ulei încins din care a ieşit nevătămat); o ramură de palmier pe care o
ţine la moartea Fecioarei Maria.
10
Datorită faptului că a participat la hrănirea celor 500, în unele lucrări de artă are ca atribut un coş.
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7.

- pe patenă are ca atribut paloşul, ocupând locul 6 – S. BARTOLOMEVS;11
Sfântul Toma (fig. 12) a fost ucis cu o lance la Corehandal, Indiile de Est, în anul

52;

8.
în anul 60;

9.

- atribut: lancea;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 7 – S. THOMAS;12
Sfântul Iacob cel Tânăr (fig. 13) a fost ucis în bătaie, apoi corpul a fost tăiat în bucăţi
- atribut: măciuca;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 8 – S. IACOBUS MINOR;13
Sfântul Simion (fig. 14) a fost ucis şi tăiat în bucăţi cu ferăstrăul în anul 74, în

Persia;
- atribut: ferăstrăul;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 9 – S. SIMONUS;14
10.
Sfântul Matei (fig. 15) a fost decapitat în Etiopia, în anul 60;
- atribut: toporul;
- pe patenă, unde ocupă locul 10, are ca atribut halebarda – S. MATTHAEUS;15
11.
Sfântul Matia (fig. 16) - sunt mai multe variante privind moartea sa: ucis în Asia de
Sud cu o lance; ucis cu pietre la Colchis în anul 80; ucis cu pietre şi decapitat în Ierusalim;
crucificat în Etiopia. Conform Noului Testament l-a înlocuit pe Iuda între apostoli după moartea
acestuia;
- atribut: securea;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 11 – S. MATTIAS;16
12.
Sfântul Petru (fig. 17) a fost crucificat cu capul în jos în anul 66 la Roma, Italia;
- atribut: 2 chei17;
- la fel pe patenă unde ocupă locul 1 – S. PETRUS;
Muzeul de Istorie din Sibiu deţine alte şase vase din cositor18 aparţinând aceluiaşi meşter.
Unul dintre ele19, un platou al breslei ţesătorilor, este bogat decorat cu motive vegetale ce se
regăsesc, în parte, şi pe platoul prezentat anterior atestând încă o dată măiestria meşterului sibian.
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11

Ca aluzie la martirajul lui, de obicei are ca atribut un cuţit de tăbăcar sau este reprezentat purtând o piele.
Alte atribute: pumnal, suliţă, echer, riglă (în India ar fi fost pus să proiecteze şi să construiască un palat pentru regele
Gundaphorus, pe care l-a convertit apoi la creştinism. Legenda stă la baza alegerii sale ca patron al constructorilor şi
arhitecţilor).
13
În arta germană este reprezentat uneori cu un instrument folosit de meşterii pălărieri, el fiind şi patronul acestora.
14
Alte atribute: crucea (el a fost, potrivit Legendei de Aur, crucificat); un peşte aşezat pe o Biblie (aluzie la faptul că
înainte da a i se alătura lui Isus a fost pescar, iar apoi a „pescuit” oameni cu predicile sale).
15
Alt atribut este punga pentru bani: înainte de a i se alătura lui Isus a fost încasator de taxe.
16
În reprezentările din Italia are ca atribut o lance, în cele germane o secure.
17
Cele două chei, una din aur iar cealaltă din argint sau fier, simbolizează poarta Raiului şi a Iadului şi puterea de a
ierta păcatele şi a excomunica.
18
4 farfurii cu numerele de inventar M 245/2357, M 252/9660, M 253/9661, M 6897 şi 2 platouri - M 204/9503, M
209/5349.
19
Nr. inv. M 204/ 9503.
12
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LISTA ILUSTRAŢIILOR / ILLUSTRATION:
Fig. 1 - Platoul meşterului sibian. The pewter plate.
Fig. 2 - Scena Răstignirii lui Isus. The Crucifixion of Christ.
Fig. 3 - Învierea lui Isus. The Resurrection of Christ.
Fig. 4 - Botezul lui Isus. The Baptism of Christ.
Fig. 5 - Patena din Nürnberg. The Nürnberg paten.
Fig. 6 - Sfântul Paul. St. Paul.
Fig. 7 - Sfântul Andrei. St. Andrew.
Fig. 8 - Sfântul Iacob cel Bătrân. St. James the Great.
Fig. 9 - Sfântul Ioan. St. John.
Fig. 10 - Sfântul Filip. St. Philip.
Fig. 11 - Sfântul Bartolomeu. St. Bartholomew.
Fig. 12 - Sfântul Toma. St. Thomas.
Fig. 13 - Sfântul Iacob cel Tânăr. St. James the Less.
Fig. 14 - Sfântul Simion. St. Simon.
Fig. 15 - Sfântul Matei. St. Matthew.
Fig. 16 - Sfântul Matia. St. Matthias.
Fig. 17 - Sfântul Petru. St. Peter.

178

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

179

O. Beşliu - Un platou inedit din colecţia de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu

Fig. 4

Fig. 5

180

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

181

O. Beşliu - Un platou inedit din colecţia de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

182

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

O BIBLIE IN LIMBA SIRIACA (SIRIANA VECHE)
EDITATA IN OLANDA ANULUI 1717
Constantin ITTU
constantin.ittu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal
ABSTRACT: A GOSPEL IN SYRIAC (OLD SYRIAN) LANGUAGE EDITED IN HOLLAND
IN 1717
The author is dealing with an 18th century New Testament in Syriac (Old Syrian) language,
published in the Low Countries. The first edition of this New Testament was issued in Vienna, in
1562, and it had only Syriac text. The second edition was published by Tremellius, in Heidelber in
1568. Tremellius contribution was important because he added punctuation as well as the Latin
translation to the Syriac (Old Syrian) text. He did all these for didactic purposes, he himself being
the Head of the Hebrew Studies Department at the Heidelberg University. All the successive
editions were edited with Syriac and Latin texts.
The thirteen edition – edited in Leyden by J. Leusden and C, Schaaf – was published in 1708. In
1709, as well as in 1717, there were published two issues if the 1708 edition. The copy of the
Syriac New Testament which belongs to the Brukenthal Library is the third issue of the thirteen
edition, in other words, the 1717 copy.
În Biblioteca Brukenthal se găseşte o Biblie în limba siriană veche (siriacă), editată la
Leyden în anul 1717 şi a cărei foaie de titlu este următoarea: Novum Domini nostri Jesu Christi
Testamentum Syriacum, cum versione latina; cura et studio Johannis Leusden et Caroli Schaaf
Editum Ad omnesEditiones diligenter recensitum; & Variis Lectionibus, magno labore collectis,
adornatum. Secunda Editio, a mendis purgata, Lugduni Batavorum, apud {Typis Joh: Mulleri,
Joh: Fil: Vid: & Fil: Corn: Boutesteyn, Samuelem Luchtmans}17171.
Pe foia de titlu întâlnim – în treimea inferioară a acesteia spre marginea către exterior – o
ştampilă rotundă cu legenda Br. Brukenthalisches Museum in Hermannstadt [„Muzeul Baronial
Brukenthal din Sibiu”], ştampilă folosită înainte de naţionalizarea muzeului.
Biblia are o Praefatio ad lectorem, de opt pagini nenumerotate, prefaţă a cărei text (latin)
„curge” pe pagini în sens invers direcţiei obişnuite nouă, mai precis în direcţia de lectură semiticosiriacă. Urmează pe rând cele patru Evanghelii, cu textul bilingv latin–siriac pe două coloane,
paginile urmând acelaşi sens (invers) de scriere şi de lectură. Astfel, Evanghelia după Matei este
cuprinsă între paginile 1-79; cea după Marcu între paginile 80-129, Evanghelia după Luca între
130-215, iar Evanghelia iubirii, adică cea după Ioan între paginile 216-281. Între paginile 282-370
se află Faptele Apostolilor, după care începe seria Epistolelor. Primele sunt cele ale apostolului
Pavel: cea către Romani între paginile 371-405, I Corinteni între 406-439, II Corinteni între 440462, Galateni 463-474, Efeseni cuprinsă în limita paginilor 475-486, Filipeni, paginile 487-495,
Coloseni, paginile 496-503, I Tesaloniceni, paginile 504-511, II Tesaloniceni, paginile 511-515; I
Timotei între 516-525, II Timotei, între 526-532, Tit între 533-537, Filimon între 538-539, Evrei
între 540-564.
Urmează Epistola lui Iacob, între paginile 565-573, succedată de aşa-numitele Epistole
petrine (ale lui Petru): I Petru între paginile 574-583, II Petru între 584-589 şi, respectiv de cele ale
lui Ioan. I Ioan între 591-598, II Ioan între 599-600, III Ioan între 601-602. Ultima Epistolă este
1

Biblia în discuţie are cota V II 3203.
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cea a lui Iuda între paginile 603-605, urmată fiind de Apocalipsa între paginile 606-647. Partea
finală cuprinde Variae Novi Testamenti versionis syriacae/ Lectiones/ Ex omnibus Editionibus
multo sudore collecttae a Carolo Schaaf între paginile 649 şi 749. În fine, legătura cărţii este din
pergament cu ornamentică neaurită de medalion din Olanda secolului al XVIII-lea.
Din Praefatio aflăm că Moses Meredinaeus, preot din Mesopotamia, mesager al
patriarhului Antiochiei, Ignatius, a fost trimis de acesta să ducă manuscrisul Noului Testament în
siriacă din Asia în Europa spre a fi tipărit. Dar din cauza faptului că nici Roma, nici Veneţia nu au
fost interesate de proiect, solul patriarhal a găsit sprijin în persoana lui Johannes Albertus
Widmanstadius – Johann Albrecht Widmanstetter sau Widmanstadt, (1506–59), jurist consul şi
cancelar imperial –, care s-a implicat în publicarea primei ediţii a Noului Testament siriac –
cunoscut sub denumirea de Peshitta. De precizat că sponsorul a fost împăratul Ferdinand von
Habsburg, această primă ediţie apărută în Viena anului 1562, fiind una „somptuoasă” cu elegante
caractere siriace, special pregătite în acest scop2.
Ediţia vieneză a fost sursa celei de a doua ediţii – Heidelberg, 1568 – la care s-au folosit
elegante litere siriace şi s-a adăugat punctuaţia, ea fiind opera lui I. Immanuel Tremellius (15101580), evreu trecut la creştinismul de expresie protestantă. De altfel, el a devenit, la un moment dat,
titularul catedrei de Studii Ebraice de la Universitatea din Heidelberg. De menţionat faptul că ediţia
Tremellius a fost prima în care întâlnim textele paralele, în siriacă şi latină.
Cea de a treia ediţie a apărut la Anvers în 1571, ediţie în care contribuţia tremelliană n-a
fost neglijată, urmată de ediţiile patru şi cinci, ambele văzând lumina tiparului tot în acelaşi oraş,
dar în anul 1575. Cea de a şasea ediţie a cărţii sacre în discuţie a fost editată de Guido Fabricius
Boderianus (Guido Fabritius de la Boderie) la Paris în 1584. Anii 1599 şi 1600 sunt anii în care
apar cele două volume a celei de a şaptea ediţii, cea de la Nürnberg, editorul fiind Elias Hutter. Cea
de a opta ediţie a apărut sub îngrijirea lui Martinus Trostius, la Cathenis Anhaltinorum (Köthen) şi
s-a bazat în principal pe ediţia Tremellius. Este adevărat că al doilea tiraj al acestei a şaptea ediţii
are înscris anul 1622 atât pe foaia de titlu, cât şi la sfârşit, dar dacă luăm ca reper Faptele
Apostolilor, care au înserat un an, acela este 1621. Ediţia purtând numărul nouă a fost realizată de
Michael de Jay şi a apărut „în splendida sa operă Heptaglotto Parisiensi din anul 1645”, cum citim
în Praefatio, în timp ce Londra anului 1653 a fost locul apariţiei ediţiei a zecea.
Ediţia cu numărul unsprezece – de care ne-am ocupat şi cu un alt prilej3 – a apărut, după
cum se spune şi în Praefatio, la Hamburg, în anul 1664, în editura proprie a profesorului de limbi
orientale din acel oraş, Aegiduis Gutbier (Gutbir) – latinizat Aegidio Gutbirio4. De fapt, prima
foaie de titlu – Novum Testamentum Syriacum. Punctis Vocabulis animatum…– are înscris anul
1663, în timp ce pe a doua – Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentul Syriace, Cum punctis
Vocabulis & Versione Latina… – este trecut anul 1664.
Ediţia a douăsprezecea a Noului Testament in siriaca veche a apărut la Sulzbach în anul
1684, în timp ce în anul 1708 apare cea de a treisprezecea ediţie, la Leiden, sub îngrijirea lui
Johann Leusdem şi Carolus Schaaf. Un an mai târziu apare un al doilea tiraj al acestei ediţii din
1708, în vreme ce în anul 1717 este martorul unei secunde ediţii (după cum citim pe foaia de titlu)
Leusden-Schaaf – de fapt un nou tiraj –, apărut(ă) tot în acelaşi oraş, iar Biblioteca Brukenthal este
posesoarea acestui exemplar din 1717.
În concordanţă cu opiniile specialiştilor, Biblia siriacă din 1708 are o importanţă aparte. În
primul rând, se întâlnesc două feluri de vocalizare în cadrul textului sacru. Până la Luca 18: 27 –
Iisus a răspuns: ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu – s-a folosit sistemul
de marcare vocalică numit caldaizant, preferat de Leusden. După moartea acestuia, munca a fost
2

http://www.prbm.com/interest/i.htm/dictionaries-a-e.shtml~main.
Ittu 2005, pp. 88-100.
4
Aegidio Gutbirio s-a născut la 1 septembrie 1617 la Weissensee, în Thuringia, a urmat şcolile din localitatea natală,
Rossleben şi Quedlinburg, după care a fost timp de trei ani profesor particular în Riga, înainte de a pleca pentru studii
la Rostock. Cercetările sale – în principal de orientalistică – i-au purtat paşii prin Königsberg şi Leiden, apoi spre
Oxford şi Paris. În anul 1652 Gutbier devine profesor de limbi orientale la Gimnaziul din Hamburg. Opera de căpătâi a
întregii sale cariere ştiinţifice şi pedagogice o constituie Novum Testamentul Syriacum din 1663; Ibidem, p. 88.
3
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continuată de Schaaf, iar acesta a preferat să lucreze după metoda folosită la Paris şi Londra. Atât
apariţiile din 1709, cât şi cele din 1717 păstrează neschimbate realizările Leusden – Schaaf din
1708.
Ultimele o sută de pagini, de Variae lectionis, cuprind liste întregi cu variantele de lectură
întâlnite în precedentele douăsprezece ediţii – această lucrare fiind realizată cu multo sudore, după
cum afirmă autorul acesteia, Schaaf.
Cu mult înainte de ajunge obiect de studiu în Europa mediilor academice, siriaca a fost
limba vie al unui „al treilea gen” de creştinism, cel siriac, mai puţin cunoscut nouă, europenilor, în
comparaţie cu cel grec şi roman, dar tot atât de bogat. Mai mult, prin intermediul Bisericii
Nestoriene, creştinismul de expresie siriacă a ajuns, pe drumul mătăsii, la Curtea împăraţilor
chinezi. Dar ca să ajungem şi noi acolo, la suveranii imperiului celest, ar trebui să pornim în
pelerinaj din meta-istorie, adică de la „rădăcina” Crucii.
*
Cine zic oamenii că sunt Eu? La întrebarea pusă de Iisus ucenicilor Săi, pe drumul spre
Cezareea lui Filip, Petru a dat următorul răspuns: Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu
(Matei, 16, 13-16). Răspunsul lui Petru a fost însă înţeles diferit în timp şi nu a putut preveni
schisme de durată5. Ar trebui, încă de la primii paşi ai demersului nostru, să zăbovim asupra
următoarei afirmaţii evanghelice: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1, 1). Fără să dăm prea multe detalii, care ar îngreuna inutil textul,
precizăm că prin Cuvânt (Logos în greceşte), Sf. Ioan Evanghelistul îl înţelege – şi Tradiţia
Bisericii, de asemenea – pe Hristos6. În concordanţă cu afirmaţiile Evangheliei ioanice, Hristos
însuşi este etern (La început era Cuvântul), este una din persoanele Sf. Treimi (şi Cuvântul era la
Dumnezeu), este de aceiaşi fiinţă (divină) cu Dumnezeu-Tatăl (Dumnezeu era Cuvântul). Din fraza
anterioară nu trebuie să se înţeleagă faptul că Hristos a fost privit ca fiind numai de sorginte
dumnezeiască, fără a avea şi o latură umană. Aceiaşi evanghelist Ioan vine cu precizarea: Şi
Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl (1, 14).
Ioan, în Evanghelia sa, propune – şi îşi propune – un exerciţiu de supremă dificultate,
anume de a vedea lumea aceasta în cealaltă lume, Iisus fiind locul de prezenţă deschisă, locul de
trecere, locul de revelare. Ioan se menţine în permanenţă aproape de acest loc, aşa cum o va face în
mod concret în momentul ultim, la picioarele Crucii7.
Să ne oprim pentru câteva clipe nu asupra lui Iisus, ci asupra scandalului identităţii lui Iisus
(André Scrima). În noaptea – fizică şi metafizică totodată – în care Iisus a ieşit cu ucenicii lui (Ioan
18, 1) şi se îndrepta spre grădina aflată dincolo de Pârâul Cedrilor, un alt cortegiu, condus de Iuda,
convergea spre acelaşi punct. Pe cine căutaţi? Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul (18, 5)8.
Din „clipa” în care Evanghelia s-a răspândit în mediile greco-latine ale Imperiului Roman,
propovăduitorii creştinismului s-au găsit faţa în faţă cu două erezii contrare. Una dintre acestea,
dochetismul, nega adevărata umanitate a lui Iisus, afirmând că Acesta s-a arătat ca un om, dar, de
fapt, era doar Dumnezeu. Cealaltă erezie, arianismul susţinea, din contră, că Hristos a fost o fiinţă
superioară, dar în nici un caz Dumnezeu. Condamnând arianismul, Sinodul Ecumenic de la Niceea,
din 325, L-a declarat pe Fiu consubstanţial cu Tatăl, cu alte cuvinte, din aceiaşi substanţă, părtaş
gloriei Sale9.
5

Meyendorff 1997, p. 5.
Origen afirma că „oricâte mii de volume ar scrie creştinul, el nu scrie, de fapt, decât un singur Cuvânt” Bădiliţă 2000,
p. 12.
7
Lângă crucea lui Iisus stătea mama Lui şi sora mamei Sale, Maria, nevasta lui Cleopa, şi Maria Magdalena./ Şi când
a văzut Iisus pe mamă-Sa şi lângă ea pe ucenicul pe care-L iubea, a zis mamei sale: „Femeie, iată fiul tău!”/ Apoi a
zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă (Ioan 19, 25-27).
8
Scrima 2003, pp. 19-21.
9
Formula Sinodului Ecumenic de la Niceea a fost nu numai completată cu cea a Sinodului Ecumenic de la
Constantinopol (381), ci şi modificată, rămânând aşa până în zilele noastre, cum o ştim noi azi din Crez. Iată mai întâi
formula niceeană referitoare la Fiul, cu precizarea că părţile eliminate ulterior, la Sinodul din 381, le-am pus în italics:
”[Credem] …Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, născut din Tatăl, adică din fiinţa
6
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Marea problemă a gândirii antice greceşti a fost aceea de a găsi formulări adecvate pentru a
exprima unitatea a două naturi atât de diverse, cea divină şi cea umană, cea eternă şi cea creată, cea
nemuritoare şi cea muritoare. Părinţii Bisericii încercau să ilustreze adevărurile despre Hristos,
despre cele două naturi ale Sale, cu exemple de genul: fierul este negru şi rece, însă pus în foc este
fierbinte şi străluceşte. Tot aşa, natura umană, unită cu cea divină, primeşte proprietăţi divine. Deşi
bine ales, exemplul nu putea să-i mulţumească pe finii intelectuali greci, cărora le plăcea să se
folosească de concepte precise. Problema a fost discutată la Sinodul Ecumenic de la Efes din 431
dar rezultatele au fost doar parţiale. Sinodul a stabilit că formula, folosită se pare pentru prima dată
în Egiptul secolului al III-lea, conform căreia Maria este Mama lui Hristos – nu doar mama omului
în care urma apoi să locuiască Dumnezeu (cum susţinea Nestorie) –, este corectă. Altfel spus,
Hristos este Unul Născut, născut atât din Tatăl, în eternitate (mai înainte de toţi vecii), cât şi din
mama Sa umană. Cum lucrurile nu s-au liniştit, la Sinodul Ecumenic de la Calcedon (451), Sfinţii
Părinţi s-au aplecat asupra aceleiaşi probleme, fixând termenii viitoarei învăţături: Hristos este
Dumnezeu şi om. Aceasta a fost exprimată prin sintagma două naturi, în sensul că El posedă natura
divină şi natura umană, formând o unitate perfectă. Hristos este Unul singur. Aceasta se exprimă
prin sintagma o singură Persoană. (Într-o rugăciune a Bisericii Romano-Catolice, prefaţă a
sărbătorii Sf. Treimi, întâlnim următoarea exprimare: eşti Dumnezeu unic, Domn unic,/ nu în
unitatea unei singure persoane,/ ci în treimea unei singure substanţe.) Concluzia Sfinţilor Părinţi
legată de această realitate hristică, exprimată sub forma unui principiu, este următoarea: Divinitatea
[Dumnezeu] S-a făcut om pentru ca omul să ajungă divin10. Însă unul dintre cele mai importante
episoade ale disputelor histologice timpurii – important pentru subiectul acestei lucrări – îl
constituie disputa dintre Chiril al Alexandriei şi Nestorie, desfăşurată în jurul anului 430.
Hristologia ortodoxă, aşa cum a fost ea definită la Conciliul de la Calcedon din anul 451 –
Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, asemenea nouă, afară de păcat –, proclamă patru
teze importante aflate în totală opoziţie cu patru erezii ale vremii. Primele două personalităţi
eretice, Arie şi Apolinarie, au trăit în cel de-al IV-lea secol. Arie a negat dumnezeirea lui Hristos,
iar arianismul – cum am arătat în rândurile de mai sus – a fost condamnat la Sinodul Ecumenic de
la Niceea, din 325, condamnare ce a fost reiterată la Sinodul Ecumenic de la Constantinopol, din
381. Următorul vizat era Nestorie, adeptul unei dualităţi în Hristos, opinia sa fiind aceea că în
Hristos, Dumnezeu a unit Persoana divină cu natura umană, dar aceasta nu a distrus cele două
naturi complete unite în el. Or, definiţia nestoriană era în contradicţie cu dogma de la Niceea,
despre Hristos indivizibil. În fine, ultima erezie atacată la Calcedon a fost cea a lui Eutihie,
cunoscută sub denumirea de monofizism. Conform curentului în discuţie, Hristos are două naturi
înainte de întrupare şi numai o natură (monophysis) după unire, cea divină, deoarece ar fi luat în
mod aparent trup omenesc11.
Apolinarie din Laodiceea s-a numărat printre cei mai înverşunaţi adversari ai lui Arie, dar,
spre sfârşitul vieţii, a fost catalogat, la rându-i, drept eretic. Apolinarie a sărit calul în direcţia
opusă, în comparaţie cu Arie, căci dacă afirma în mod explicit dumnezeirea lui Hristos, nu accepta
deplinătatea firii Sale umane. Apolinarie a fost influenţat, fără îndoială inconştient (Marrou), de
categoriile adversarilor săi arieni. Şi el îşi reprezintă Întruparea ca un proces în care Cuvântul
(Hristos-Logosul), definit ca fiind riguros consubstanţial cu Tatăl, se uneşte cu o umanitate
incompletă şi care, în acest compus care este Iisus Hristos, joacă rolul sufletului faţă de trup.
Atingând sfera antropologică, Apolinarie credea că fiinţa umană nu poate fi lipsită de păcat, din
Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut,
cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, atât în cer cât şi pe pământ”. Formula Crezului niceoconstantinopolitan, fixată definitiv în acel an 381, formulă în care am subliniat expresiile adăugate, este următoarea:
„Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii;
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel ce este de o fiinţă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut”.
10
Špidlik 2002, pp. 36-38; din dorinţa de a puncta valoarea activităţii sale, ne permitem să menţionăm doar faptul că
Părintele Tomáš Špidlik a fost invitat, în Postul Mare al anului 1995, să ţină exerciţii spirituale Sfântului Părinte, Ioan
Paul al II-lea.
11
Bria, 1997, pp. 126-127.
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pricina slăbiciunii şi tiraniei cărnii. Libertatea ei implică cel puţin posibilitatea săvârşirii păcatului.
Pentru ca Iisus fă fie fără păcat trebuia ca un suflet sau un spirit divin aflat în el să ghideze trupul
asumat de el spre a deveni asemenea nouă. Aceasta este, de fapt, explicaţia insistenţei lui
Apolinarie asupra unităţii Omului-Dumnezeu. Altfel spus, el susţinea întruparea Cuvântului divin,
însă de aşa manieră încât Cel Întrupat nu avea o fire umană deplină. Erezia apolinaristă a fost
condamnată de Sinodul de la Constantinopol din 381. Reacţia împotriva apolinarismului – care a
persistat până către anii 420 – nu s-a limitat doar la măsuri disciplinare, ci a fost prilejul unei
intense activităţi doctrinare, cei mai vestiţi adversari ai ereziei în discuţie fiind Părinţii
Capadocieni, Grigore din Nyssa, Grigore din Nazianz, precum şi vărul acestuia din urmă,
Amfilohie din Iconium12.
Pe de altă parte, tocmai din dorinţa de a contracara tendinţele apolinariste, Diodor din Tars
va formula ceea ce a fost numit cu o expresie oarecum prea generală, hristologia antiochiană,
caracteristică mediilor teologice siriene de la începutul celui de-al V-lea secol. Înainte de accederea
la demnitatea de episcop de Tars (376-394), Diodor a fost mai întâi laic, apoi preot şi unul dintre
liderii rezistenţei anti-ariene din metropola de pe fluviul Orontes.
Cu aceiaşi fermitate cu care a combătut arianismul, susţinând deplina divinitate a
Cuvântului, Diodor din Tars a afirmat, împotriva lui Apolinarie, totala umanitate asumată de
acelaşi Cuvânt. Aceiaşi manieră de a aborda problema hristologică se regăseşte la discipolii lui
Diodor, deşi unul dintre aceştia, Sf. Ioan Gură de Aur a evitat să se aventureze pe terenul minat al
hristologiei.
Din punct de vedere hristologic, urmaşul lui Diodor a fost Teodor din Mopsuestia, şi el mai
întâi preot în Antiochia, mai apoi episcop în Mopsuestia (392-428), localitate din Cilicia, a cărui
viaţă de învăţat şi de păstor bisericesc – spre deosebire de cea a codiscipolului şi prietenului său Sf.
Ioan Gură de Aur – s-a scurs în linişte. Ciudat ori nu, destinul său postum va fi extrem de
frământat. Trecut la cele veşnice în timpul păcii Bisericii, respectat pentru ştiinţa şi operele sale,
Teodor va fi mai târziu socotit responsabil pentru opiniile, considerate eretice, ale discipolului său
Nestorie, motiv pentru care va fi anatemizat în mod solemn la o sută douăzeci şi cinci de ani de la
stingerea sa din viaţă (553)13.
Nestorie, de felul său din Antiochia Siriei, a fost ales patriarh al Constantinopolului în 428.
Calitatea de bun orator se împletea la el cu lipsa de diplomaţie şi prudenţă politică, în special
această din urmă cerinţă fiind absolut necesară oamenilor în poziţii cheie precum cea la care tocmai
accedase. Noul titular al scaunului patriarhal a început să predice împotriva doctrinei – deja
încetăţenită – conform căreia Fecioara Maria era Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), opinie
dogmatică suficientă pentru a-l aduce în conflict cu patriarhul Alexandriei Egiptului, Chiril.
Chiril al Alexandriei devenise patriarh în anul 412, succedându-i în această înaltă demnitate
ecleziastică unchiului său Teofil. Între patriarhiile de Alexandria şi Constantinopol se ajunsese la o
anumită rivalitate, cauzată de cel de-al treilea canon al Sinodului Ecumenic de la Constantinopol
din 381, care stipula că episcopul Constantinopolului trebuie onorat ca având loc secund după cel
al Romei, deoarece Constantinopolul este noua Romă. Prin acest canon capitala imperială a
întrecut Alexandria Egiptului în autoritate asupra creştinismului în Răsărit, dar realitatea "din
teren" era alta: noii patriarhi ai Constantinopolului aveau puţină putere reală, în vreme ce titularii
scaunului patriarhal alexandrin deţineau o putere semnificativă, fiind numiţi chiar noii faraoni.
Nestorie aducea cu el, pe malurile Bosforului, tradiţia antiochiană pentru care preocuparea
principală trebuia să cadă asupra sublinierii transcendenţei, imuabilităţii şi impasibilităţii
Cuvântului (Logos-ului) etern, cu scopul de a-I păstra neştirbită dumnezeirea. Nestorie a fost
preocupat să realizeze acest deziderat accentuând asupra contrastului dintre Dumnezeu-Cuvântul şi
Iisus, fiinţa umană. Doar Iisus s-a născut din Maria, a fost răstignit – nu S-a răstignit cum întâlnim
astăzi în Crezul ortodox – şi a murit pentru noi. În concepţia lui Nestorie, Cuvântul divin a trăit
suferinţele lui Iisus tot aşa cum un împărat este dezonorat dacă cineva azvârle cu roşii în statuia
12
13

Marrou 1999, p. 137; Lane 1996, pp. 11-12.
Marrou, op. cit., pp. 139-140.
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sa14. Acest contrast extrem între Iisus şi Logos a fost menţinut deoarece preocuparea majoră a
patriarhului constantinopolitan era aceea de a proteja transcendenţa Cuvântului divin.
Cum spuneam, Nestorie aparţinea unei tradiţii, cea antiochiană, în care nume mari, ca
Diodor din Tars, Teodor de Mopsuestia ori Teodoret din Cyr s-a concentrat pe studierea textului
evanghelic în litera sa, cu intenţia de a descrie, mai degrabă, istoria mântuirii umane decât de a o
explica. Păstrând o interpretare literală a textelor vetero-testamentare, aceşti teologi au avut
tendinţa ca, în comentariile lor asupra Evangheliilor şi a Epistolelor, să-L ia în considerare pe Iisus,
mai ales ca persoană istorică, în deplina realitate a firii Sale omeneşti. În ce priveşte divinitatea
Cuvântului, dumnezeirea Acestuia, afirmată solemn la Niceea în 325, ea li s-a părut o entitate
prezentă neîndoielnic în Hristos, şi totuşi, independentă în esenţa şi manifestările ei15.
Insistenţa asupra realităţii umane depline a lui Iisus a dus la apariţia unui curent extrem în
sânul şcolii antiochiene, nestorianismul, care considera omenitatea /umanitatea/ Cuvântului drept
un om asumat, distinct de firea sa divină, iar aceasta atitudine se datora atenţiei de a nu „amesteca”
– în aceiaşi Persoană, Iisus – divinul cu umanul, amestec privit ca o imposibilitate ontologică şi, pe
cale de consecinţă, drept o blasfemie. Nu este mai puţin adevărat că vocabularul teologic al
timpului nu avea la dispoziţie termeni adecvaţi pentru a descrie conceptul nostru modern de
persoană („ipostas”), opus celui de fire („natură”). Cum principala preocupare a şcolii antiochiene
era aceea de a păstra deplina realitate a celor două entităţi – divină şi umană – în Hristos, ele au fost
numite Cuvântul care-Şi asumă firea omenească şi, respectiv, Iisus-Omul, fiul Mariei, asumat de
Cuvânt. Această distincţie a avut mari avantaje pe plan exegetic, datorită faptului că făcea posibilă
interpretarea diferitelor fragmente evanghelice, acestea fiind atribuite când Divinităţii, când
omului. În astfel de coordonate, se evita utilizarea unor expresii din sfera hristologiei, cum ar fi
moartea Fiului lui Dumnezeu.
Un teolog de talia şi prestigiul lui Teodor de Mopsuestia era conştient că hristologia
antiochiană – prin formulele Cuvântul care asumă şi omul asumat – nu era suficientă pentru a
exprima afirmaţia Crezului niceean, Unul Domn, Iisus Hristos, putând duce la concluzii nedorite,
putând duce la doctrina existenţei a doi subiecţi în Hristos. În consecinţă, în toate scrierile sale,
Teodor insistă asupra unităţii lui Iisus, crezând (greşit) că o exprimă adecvat prin formula o
persoană („prosopon”) şi două firi. Indiferent ce înţeles ar fi dat marele Teodor formulelor sale,
terminologia era susceptibilă de confuzii, deoarece persoana – comună firii dumnezeieşti şi a celei
omeneşti ale lui Hristos – putea să însemne, în limbajul vremii, simplă mască („prosopon”– sg;
„prosopa”– pl.). Termenul fire, chiar dacă, în acel moment, nu era realmente conceptualizat, putea
să însemne o realitate concretă, eventual una personală. Astfel, pentru Teodor din Mopsuestia,
realitatea divină „sălăşluia” în [omul] Iisus, dar sistemul său de gândire continua să excludă
noţiunea de Dumnezeu-Cuvântul, născut din Fecioara Maria16. În viziunea aceluiaşi Teodor din
Mopsuestia, Omul Iisus se bucură de conlucrarea Cuvântului cu fermitatea sa (înspre bine)17.
Dintr-o asemenea interpretare a mântuirii, se poate crede că ar fi suficient un ascetism
umanist, în coordonatele căruia mântuirea omului ar fi realizabilă prin propriul său efort spre bine
şi virtute, ca imitare a efortului realizat de Iisus. Nu trebuie neglijat faptul că, din dorinţa de a
rămâne credincioşi tradiţiei bisericii, antiochienii s-au întors frecvent la termeni deja acceptaţi, care
se refereau la Hristos ca singur biruitor asupra morţii şi a păcatului Acest respect faţă de tradiţie s-a
îngemănat cu dorinţa de a da o explicaţie raţională Întrupării – atât la Teodor de Mopsuestia, dar
mai ales la Nestorie –, dar o asemenea explicaţie cerea o metafizică adecvată, care lipsea, pe câte se
pare, la Nestorie. Atitudinea sa „raţionalistă” l-a făcut să intre în conflict cu anumite expresii ale
vocabularului teologic deja acceptate, cum a fost termenul de Theotokos („Născătoare de
Dumnezeu”), făcându-l imediat suspect în ochii tradiţionaliştilor.
În opoziţie cu antiochienii, Chiril al Alexandriei tindea să accentueze în mod special faptul
că mântuirea este dată şi realizată doar de Dumnezeu, căci puterea morţii şi a păcatului nu putea fi
14

Lane, op. cit., p. 13.
Meyendorff, op. cit., p. 12.
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Ibidem, pp. 12-13.
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Ibidem, p. 14; cf. De incarnatione, în Swette, 1882, Appendix A, II, p. 296.
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învinsă doar de meritele umane ale omului Iisus. Ca atare, Cuvântul divin Şi-a asumat firea
omenească, făcând-o cu adevărat a Sa. Mântuirea constă tocmai în faptul că Dumnezeu-Cuvântul
era prezent în toate etapele vieţii omeneşti a lui Iisus. Cuvântul – mai afirmă Chiril – este cel care a
murit pe cruce, de aceea moartea Cuvântului a fost răscumpărătoare, căci moartea unui om, fie el
cel mai drept dintre toţi, ar fi rămas doar moartea unui ins uman18.
Aceste intuiţii hristologice fundamentale au fost exprimate de Chiril prin intermediul unei
terminologii relativ imprecise, iar când afirmăm aceasta avem în vedere cuvântul ipostas, care în
cadrul şcolilor teologice din Alexandra şi Antiochia apărea ca sinonim celui de fire. Pentru a
sublinia faptul că în Hristos există doar o singură fiinţă, că atât înainte, cât şi după Întrupare
Cuvântul rămâne singurul autor al mântuirii noastre, Chiril vorbeşte despre un singur ipostas sau
despre o „singură fire întrupată” a lui Dumnezeu-Cuvântul. Termenul, pe atunci destul de vag,
prosopon, folosit în Antiochia pentru a desemna unirea celor două firi în Hristos, i se părea lui
Chiril cu totul insuficient. De aceea, el a încercat înlocuiască prosopon cu expresia „unire
ipostatică”, dar prin folosirea sinonimică a cuvintelor ipostas şi fire terminologia propusă era
insuficientă pentru a oferi cadrul unei hristologii universal acceptabile19.
Numai mai târziu, la Calcedon se va folosi ipostas în sens de „persoană” (sau de
personalitate), de subiect în care subzistă naturile unite, nu în sensul de fire, ca la Chiril. Ipostasul
este divin şi unic, în acelaşi timp, fiind însăşi persoana Fiului. Fire desemnează substanţa sau
natura, deci diferenţa. Proprietăţile fiecărei naturi se păstrează şi con-curg într-o persoană20. Dar
până la Calcedon s-au dus atâtea aprige dezbateri de-al lungul anilor, una dintre ele fiind cea dintre
Chiril şi Nestorie.
În coordonate de sorginte antiochiană – Hristos fiind privit Omul maxim, care devine, prin
insuflarea Duhului Sfânt, templul Divinităţii21 –, hristologia lui Nestorie începe cu umanitatea lui
Iisus în raport cu Logos-ul (Cuvântul) divin. El a postulat atât existenţa a două naturi în Hristos
(umană şi divină), cât şi a două persoane (Iisus şi Cuvântul). Ele reprezintă doi agenţi diferiţi, în
sensul că unele lucruri relatate în Evanghelii sunt făcute de Iisus (de ex. mirarea22, mila23), iar altele
de Cuvânt (minunile). Pentru Nestorie, cele două persoane sunt unite într-Unul Hristos, însă este
discutabil dacă poate fi realizată o unitate reală în acest mod. Să vedem, mai întâi, argumentaţia
nestoriană privind naturile în Hristos, iar apoi pe cea privind persoanele Sale.
În concordanţă cu opiniile lui Nestorie, în unirea dintre cele două naturi – divină şi umană –
în Hristos, nu este posibilă o comunicare de însuşiri. Creatorul nu poate avea ca mamă o creatură,
astfel că Maria este maica naturii umane, instrument sau templu al divinului, fiind, în consecinţă,
născătoare de Hristos, nu de Dumnezeu. Theotokos („Născătoare de Dumnezeu”) presupune
confuzia naturilor în Hristos, iar Nestorie afirmă că Unul este Fiul Mariei, Iisus, altul este Fiul lui
Dumnezeu. Persoana lui Hristos rezultă din apropierea primului de către cel de al doilea. Deci, o
dublă persoană în Hristos. Maria nu este decât mama lui Iisus, nu maica lui Dumnezeu
(Theotokos)”24.
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Ibidem, pp. 14 -15.
Ibidem, p. 16.
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Bria, op. cit., p. 122.
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Olivier Clément 1996, pp. 11-57, la p. 51.
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Un sutaş (centurion) roman avea un serv pe care-l preţuia şi care, bolnav, era pe moarte./ Şi auzind despre Iisus, a
trimis la El… rugându-L să vină şi să-I vindece servul./… Şi nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El
prieteni, zicându-I: Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu./ De aceea nici pe mine nu mam socotit vrednic să vin la Tine./… Iar Iisus, auzind acestea, S-a mirat [s. n. – C. I.] de el şi… a zis… Vă spun Eu
vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credinţă (Luca 7, 2-9). În această pericopă, a Vindecării slugi sutaşului, Iisus
face prima vindecare/minune de la distanţă.
23
Precum în fragmentul evanghelic al Învierii tânărului din Nain, din care aflăm: Şi a fost că după aceea S-a dus într-o
cetate numită Nain;… Iar când s-a apropiat de porţile cetăţii, iată că scoteau un mort, singurul copil al mamei sale; şi
ea era văduvă; şi mulţime mare din cetate era cu ea./ Şi văzând-o Domnul, I s-a făcut milă [s. n. – C. I.] de ea şi a zis:
Nu plânge (Lc. 7, 11-13).
24
Bria, op. cit., p. 126.
19

189

C-tin Ittu - O Biblie în limba siriacă (siriană veche) editată în Olanda anului 1717

Sub raport hristologic, Nestorie îi atribuie lui Hristos două persoane („prosopa”), anume
una divină – Logos-ul sau Cuvântul – şi una umană – Iisus –, prin care se cunosc cele două naturi
complete (ipostas semnifica pentru el o „natură completă”, cu alte cuvinte, totalitatea proprietăţilor
şi distincţiilor unei naturi). Dacă Dumnezeu şi umanitatea subzistă ca naturi complete, fără a fi
dizolvate într-o a treia, atunci fiecare natură are persoana („prosopon”) ei. În Hristos, Dumnezeu a
unit Persoana divină cu natura umană, dar aceasta nu a distrus cele două naturi complete sau
ipostase unite în el. Or, cum am menţionat fugitiv deja, respectiva concepţie era în neconcordanţă
cu dogma de la Niceea despre Hristos indivizibil25.
De aceea, din punctul de vedere al lui Chiril, singura posibilitate de a ajunge la unitatea lui
Hristos este recunoaşterea faptului că Dumnezeu–Cuvântul este singurul agent sau subiect în
Hristos. Ce înţelegea Chiril prin singurul subiect în Hristos este Cuvântul? Dacă luăm ca reper
pericopa evanghelică despre învierea lui Lazăr, atunci, ca fiinţă umană, Iisus a lăcrimat la
mormânt26, dar ca Divinitate l-a înviat din morţi27. A fost Unul şi Acelaşi în ambele situaţii;
amândouă manifestările aparţineau Cuvântului dumnezeiesc, care acţiona în natura Sa divină,
fiinţând într-un trup omenesc. Pe scurt, dogma chiriliană afirma că Iisus este Cuvântul întrupat28.
Sinodul ecumenic de la Calcedon a adăugat o nuanţă de moderaţie dezbaterilor de până
atunci, prin menţinerea în hristologie a elementului de taină pe care teologii timpului riscau să-l
piardă în confuziile şi subtilităţile frazeologice în care se afundaseră. Unirea celor două firi (naturi)
ale lui Hristos – divină şi umană – a fost definită la Calcedon prin patru adverbe negative care,
condamnând ereziile timpului, excludeau orice pretenţii de a exprima pe deplin, în termeni
omeneşti, taina însăşi a Întrupării29. Cele patru adverbe încep fiecare prin prefixul de negaţie a:
asynchytós („neamestecat”, „de neconfundat”), antreptós („neschimbat”), adiaíretós („de
neîmpărţit”), achoristós („de nedespărţit”). Cu alte cuvinte, nici Dumnezeu împotriva omului sau
absorbindu-l, nici omul împotriva lui Dumnezeu sau despărţindu-se de el; „întâlnim” divinoumanitatea care face posibilă, în Hristos, împărtăşirea oamenilor din modul de existenţă divin, căci
Hristos, consubstanţial Persoanelor Treimii în divinitatea Sa, este consubstanţial oamenilor în
umanitatea Sa30.
Reacţiile negative faţă de Sinodul de la Calcedon n-au fost doar verbal-vehemente, ci ele au
determinat apariţia schismelor care abia în zilele noastre încep să dispară. Monofizitismul s-a
manifestat între graniţele Imperiului Bizantin, fiind un rezultat al impactului a două sisteme
conceptualiste, în ultimă instanţă particularitatea armeană, siriacă şi coptă în faţa elenismului. Este
reacţia localnicilor în faţa administraţiei bizantine şi a marilor proprietari vorbitori de greacă.
Acesta ar fi unul din motivele – de natură strict istorică, căci pe cele religioase, de credinţă, nu
îndrăznim să le cuantificăm – pentru care bisericile ne-calcedoniene s-au consolidat în Armenia,
Siria, Egipt ori Etiopia31.
Nestorianismul, mai apropiat de izvoarele antiochiene decât de Nestorie însuşi, a fost
adoptat de creştinii din biserica Persiei, care, în felul acesta, n-a mai putut fi bănuită de vreo
colaborare cu „romanii” (bizantinii). Ne raliem opiniei Părintelui Marrou – a cărei voce nu este
25

Ibidem, p. 127.
Deci, Maria, când a venit unde era Iisus şi L-a văzut, I-a căzut la picioare zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici,
fratele meu n-ar fi murit./ Atunci Iisus, când a văzut-o plângând, şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând, a suspinat
cu duhul şi S-a tulburat întru Sine./ Şi a zis: unde l-aţi pus? Zisu-i-au: Doamne, vino şi vezi./ Iisus a lăcrimat [s. n. – C.
I.]../ Atunci au zis iudeii: iată cât îl iubea (Ioan 11, 32-36).
27
[Iisus] a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!/ Şi a ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză; şi
faţa lui era înfăşurată cu maramă. Iisus le-a zis: dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!/ Atunci mulţi dintre iudeii care
veniseră cu Maria şi au văzut ce făcuse Iisus, au crezut în el (Ioan 11, 43-45).
28
Lane, op. cit., p. 15.
29
Ibidem, p. 26. Mărturisirea de credinţă de la Calcedon, completă, este următoarea: Noi învăţăm şi mărturisim cu toţii
pe unul şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Care este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Ca Dumnezeu, El Sa născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, fiind întru toate asemenea Tatălui. Ca om, S-a născut din Sfânta Fecioară
Maria, Născătoarea de Dumnezeu, fiind întru toate asemenea nouă, afară de păcat. Cele două firi ale Mântuitorului
sunt unite în mod neamestecat şi neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit (Branişte, 2001, p. 319).
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Clemént, op. cit., p. 52.
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Clemént, op. cit., p. 53.
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singulară –, anume că termenul de nestorian nu trebuie luat neapărat ca un epitet având conotaţii
exclusiv negative, ci trebuie înţeles ca o etichetă tradiţională de care se foloseşte istoria, fără să aibă
pretenţia de a garanta valoarea conţinutului său. De fapt – continuă acelaşi autor –, în afara
refuzului lor de a se asocia la condamnarea persoanei lui Nestorie, erezia acestor biserici persane
este dificil de sesizat32. Christoph Baumer – în cartea sa Frühes Christentum zwischen Euphrat und
Jangtse – s-a raliat opiniei de mai sus şi afirmă, pe bună dreptate, că acuzele de nestorianism aduse
Bisericii în discuţie sunt incorecte, din moment ce, sub raport dogmatic, sursele acesteia au fost
operele Diodor din Tars şi Theodor din Mopsuestia, în nici un caz, scrierile lui Nestorie33.
Umanist, de un umanism deschis, nestorianismul a dat mari mistici, ca Isaac Sirul şi Ioan
de Dalyatha – influenţa lor asupra misticii islamice, a sufismului care va lua naştere a fost foarte
importantă – şi mari literaţi, care după cucerirea musulmană vor juca un rol de prim ordin în faza
de început a civilizaţiei arabe, traducând corpusul scrierilor filosofice şi ştiinţifice greceşti.
„Biserica Răsăritului” s-a angajat în acele veacuri într-o uimitoare aventură misionară în inima
Asiei, cu respectul cutumelor locale, ajungând până în Tibet, China şi Mongolia. Expansiunea
creştinismului a fost stopată, în mod sângeros, de persecuţiile lui Timur Lenk (1336–1405). Este
ştiut faptul că biserica nestoriană îşi are baza în Asia, mai ale în Irak, dar mai degrabă din cauza,
decât datorită unui complex de factori, prin migraţii, credincioşii nestorieni s-au răspândit şi pe alte
continente. Studiul bisericii nestoriene asupra lui Hristos, care pleacă de la omul desăvârşit la
Cuvântul întrupat34, ar putea fi important pentru trialogul dintre Biserică, Sinagogă şi Moschee.
*
Vehiculul lingvistic al nestorianismului a fost limba siriacă – dialect al limbii aramaice
vorbite de Iisus Hristos însuşi –, iar o imagine veridică a creştinismului siriac din primele secole,
înainte la scindarea din secolul al V-lea, în cele trei comunităţi rivale, convenţional numite
nestoriană, monofizită şi melkită („imperială”, altfel spus, calcedoniană), a început să apară doar în
ultimele decenii, o dată cu descoperirile în 1948 a manuscriselor eseniene de la Qumran şi a
bibliotecii gnostice de la Nag Hammadi.
Dimensiunea biblică a creştinismului siriac era încadrată de o complexă şi, în acelaşi timp,
profundă viaţă liturgic-sacramentală centrată în jurul Botezului şi Euharistiei în a căror practică şi
interpretare se punea un deosebit accent lucrarea Duhului Sfânt, privit în accepţiunea aramaică a sa,
cu alte cuvinte, fiind considerat a fi de gen feminin. Surprinde în special echilibrul remarcabil,
rezolvat în formule poetice şi simbolice, între polarităţile fundamentale de tip paradoxal ale
credinţei creştine, care în creştinismul de factură greacă ori latină vor tinde mereu spre derapaje
conflictuale. Logica simbolului, la mare cinste în creştinismul siriac, permite asocieri
surprinzătoare şi revelatorii între Paradis şi Biserică, între Adam şi Hristos ori între Eva şi Maria. În
centrul întregului angrenaj simbolic stă, ca Domn al Simbolurilor, Hristos, El fiind Pomul Vieţii
din mijlocul Noului Paradis, Viţă şi Măslin mistic, în acelaşi timp35.
Operând nu cu concepte, ci cu imagini, metafore şi comparaţii, creştinismul siro-aramaic s-a
dezvoltat în cadrele Imperiului Persan, în izolare faţă de biserica greacă din Imperiul Roman.
Arianismul – produs al speculaţiilor medio- şi neoplatonice – a constituit o adevărată provocare
pentru siriaci, care, neobişnuiţi cu speculaţiile filosofice, au fost derutaţi teologic şi eclezial,
situaţie care se repetă în momentul apariţiei nestorianismului, respectiv în cel al răspândirii
monofizitismului.
Este impresionant cum aceşti creştini, dând mărturie lui Hristos, aşa cum Îl cunoşteau prin
secole de dezastre şi izolaţi de fraţii lor mai favorizaţi din lumea mediteraneeană, au rămas atât de
fideli vechilor formule şi imagini ambigue, încât „monofiziţi” sau „nestorieni” nu pot fi numiţi
„formal eretici”; şi tocmai acea foarte lungă izolare… a reţinut conştiinţele lor de la scandalul
iritării în faţa altor creştini care dezvoltaseră alte moduri de exprimare a credinţei lor36. Din toate
32
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aceste motive, credem că putem exclama, împreună cu Sf. Efrem Sirul, supranumit în imnografia
siriacă Eufratul duhovnicesc al bisericii:
Acest Iisus a făcut atâtea simboluri
Că am căzut cu totul în oceanul lor37.
*
În anul 591, un grup de turci din Răsărit a intrat în Constantinopol purtând semnul crucii pe
frunte: Au mărturisit că îl primiseră de la mamele lor: atunci când o ciumă cumplită izbucnise,
câţiva creştini le-au sfătuit să-şi însemne copiii cu semnul crucii pe frunte38.
Un trib din Asia Centrală adoptaseră o metodă apotropaică de la creştinii statorniciţi de-a
lungul lanţului de oaze ce lega Persia de China. De altfel, creştinii Imperiului Roman de Răsărit
conştientizau faptul că trăiau într-o lume vastă. Nisibis, oraş de graniţă cu Imperiul Persan, se afla
la treisprezece zile de călătorie în est de Antiochia Siriei. Se mai ştia că, după încă optzeci de zile,
se ajungea din Persia în Asia Centrală, iar după alte o sută cincizeci de zile la Hsian-Fu, capitala
vestică a Chinei. Adevărul este că prezenţa Imperiului Chinez s-a făcut simţită până în străfundurile
Asiei Centrale, în depresiunea Tarim şi în marea oază Turfan. De la jumătatea secolului al VI-lea,
ambasadorii din Po-Tzu – Persia – vor constitui apariţii obişnuite la Curtea de la Hsiang-Fu, în
vreme ce Siria şi Antiochia sunt menţionate pentru prima dată în listele de toponime chinezeşti ale
ţinuturilor de la miazănoapte. Mici comunităţi creştine, ce s-au adaptat diferit în timp la medii
diferite, au fost angrenate în fluxul continuu de informaţii, mărfuri şi refugiaţi care se desfăşura pe
traseul Drumului Mătăsii, din Antiochia până în China39.
În privinţa Orientului Apropiat, populaţiile de aici trăiau în umbra a două mari imperii
rivale – cel creştin al Romei Răsăritene şi cel Persan Sasanid –, cu precizarea că, în hotarele lor
cultura era relativ unitară, astfel încât creştinii Mesopotamiei şi ai Siriei romane ori ai celei
Sasanide au rămas în strânsă legătură unii cu alţii, făcând, în acelaşi timp parte din imperii care
propagau până departe în Est şi Vest realizările culturale ale regiunii lor neobişnuit de dinamice. În
bună măsură, Casiodor, în Italia, şi-a modelat programul cultural după cele auzite despre marea
Academie creştină de la Nisibis, în timp ce traducerile din greacă în siriacă, realizate pe teritoriul
roman, ajungeau în mai puţin de un an la episcopii din Merv – din sudul deşertului Karakum –, iar
de acolo, mai departe, în oraşele-oază din estul Turkestanului. Un martor al timpului şi al locurilor
a fost persanul Mar Aba, personaj interesant, care călătorise nestânjenit din Persia natală până în
Antiochia. Viitor katholicos – patriarh – al Bisericii nestoriene din Persia, între 540 şi 552, Mar
Aba era un iranian convertit la creştinism, care învăţase siriaca în Mesopotamia persană şi greaca în
Edessa romană. Întors acasă, la Ctesifon, capitala Imperiului Persan, el a povestit cum se săvârşea
Liturghia la Sf. Sofia din Constantinopol40.
Persana veche (pehlevi sau pahlevi) s-a alăturat limbii siriace ca a doua limbă de cult a
Bisericii Nestoriene. O cruce nestoriană din secolul al VI-lea – un simbol cvasicosmic cu totul
special, o sinteză dintre cruce şi Arborele Vieţii din Mesopotamia antică – a fost descoperită
departe la Travancore (în actualul stat Kerala din sud-vestul Indiei), inscripţionată în această limbă.
Se prea poate ca pehlevi să fi fost limba prosperilor antreprenori creştini care controlau
crescătoriile de perle din Golful Persic şi care aveau nevoie să li se reamintească de către episcop
că duminica era zi de odihnă şi pentru scufundători. Pe ţărmuri aveau loc ceremonii creştine menite
să îndepărteze rechinii. Practicanţii respectivelor ritualuri nu se considerau „romani” manqués, ci
persani care întâmplător erau şi creştini41.
Creştinii nestorieni au avut atât capacitatea, cât şi abilitatea de a se integra fără prea mari
dificultăţi într-o societate pluralistă din orizonturile vaste ce se deschideau spre partea persană a
Asiei Centrale. Aceşti creştini au ştiut să alăture fără dificultate altor grupuri în oraşele cosmopolite
din oaze, fie că a fost vorba de zona cunoscutelor centre Merv şi Samarkand, fie de spaţiul altora,
37

Ibidem, p. 20.
Brown 2002, p.161.
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Ibidem, pp. 161-162;
40
Ibidem, p. 162.
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Ibidem, pp. 165-166.
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mai puţin importante, iar în scurt timp se vor stabilii şi printre triburile turcice nomade care
stăpâneau oraşele comerciale din estul Asiei Centrale. Rivalii lor, monofiziţii antiochieni au fost
obligaţi să recunoască succesul nestorienilor la marginile lumii cunoscute, succes realizat inclusiv
printre nomazii turanici, despre care aflăm că: îşi ţin sărbătorile cu mare fast şi slăvesc mai mult
decât oricine amintirea sfinţilor şi a martirilor. Nu recunosc altă carte sfântă decât pe a noastră,
în siriacă. În adunările lor, tălmăcesc scrierile sfinte în graiul lor turcesc, dar nu îndrăznesc să
schimbe numele binecuvântat al lui Iisus Hristos în limba turcă… nici pe cel al Mariei, Maica
Domnului… ci le păstrează aidoma ca în siriacă42.
Creştinii nestorieni şi-au continuat „înaintarea” spre Est, ajungând la poalele Munţilor
Hindukuş şi Tianşan, în oraşele comerciale autonome din Sogdiana. La rândul lor, sogdienii,
neguţători înnăscuţi – care nu le erau necunoscuţi chinezilor – au început să se creştineze, desigur,
nu în masă, sub influenţa negustorilor nestorieni. O cruce nestoriană cu inscripţie în sogdiană a fost
descoperită la mare depărtare, în Ladakh (în actualul stat indian Jammu şi Kaşmir), pe drumul spre
Tibet. De menţionat de asemenea faptul, că siriaca a stat la baza scrierii în regatul uigur din sudul
Mongoliei. Creştinismul de expresie siriacă şi de factură nestoriană va pătrunde nu numai în Asia
Interioară, ci şi în China, unde va dăinui până la finele celui de-al XIV-lea secol. În oaza Turfan –
din actuala regiune autonomă Xinjiang Uigur, din vestul Chinei – au fost descoperite manuscrise
maniheiste.
În învecinatul Bulayiq, din aceiaşi regiune autonomă a vestului Chinei, s-a găsit o biserică
nestoriană cu o bibliotecă ce conţinea, printre altele, traducerea în sogdiană43 a lucrării lui Evagrie
din Pont (346-399), Antirrheticus, cartea acestui mediteranean, maestru creştin în arta
contemplaţiei ajungând astfel a fi citită şi aprofundată la depărtări de neimaginat, de nişte discipoli
aflaţi în apropierea unor mânăstiri budiste care erau îmbogăţite cu echivalentul său autohton, Sutra
cauzelor şi consecinţelor faptelor, traduse de asemenea în sogdiană44. Se prea poate ca echivalentul
mongol pentru „lege religioasă”, nom, folosit în budism să fie reverberaţia îndepărtată, propagată
tocmai prin sogdiană, a grecescului nomos, „lege” 45.
Tot acolo, la Bulyiq s-a descoperit şi un fragment de Psaltire – douăsprezece pagini (multe
deteriorate) cu scrierea pe ambele feţe –, o traducere din siriacă în pahlavi (persana medie) a
Psalmilor, textul constituind, în opinia specialiştilor, cel mai vechi document de limbă medie
persană ajuns până în zilele noastre. În opinia unor cercetători, Psaltirea pahlavi a fost scrisă în
primul sfert al secolului al V-lea (410-420), pe vremea domniei lui Yazdagerd I, domnie
caracterizată de toleranţă religioasă, arc cronologic în care comunităţile creştine de expresie
nestoriană au înflorit şi au făcut traduceri în intenţia de face prozeliţi. Conform aceleiaşi ipoteze de
lucru, se prea poate ca traducătorul să nu fi fost un persan, el dovedindu-se mai priceput în siriacă
decât în pahlevi, motiv pentru care s-a presupus că a fost un nestorian. Conform unei alte ipoteze
de lucru, traducătorul a fost un vorbitor nativ de persană medie, dat fiind bogăţia cunoştinţelor
acestuia reflectată în traducere. Cronologic, textul a fost încadrat ca aparţinând secolului al IV-lea,
argumentul fiind acela că scrierea urmează strict regulile ortografice şi gramaticale întâlnite în
42

Ibidem, p.169.
Istoria formaţiunii statale sogdiene îşi are începutul în timpul dinastiei Ahemenizilor persani (sec. VI-IV î. Hr.),
capitala acesteia Afrasiab, fiind situată în zona în care va apărea şi va înflori ulterior Samarkand. Limba sogdiană,
corespunzătoare secolelor care ne interesează în textul de mai sus, a fost un vehicul util atât pentru textele laice
(comerciale sau de administraţie), cât şi pentru cele religioase de factură budistă, maniheistă, nestoriană ori
zoroastriană. Existenţa unei astfel de palete de texte religioase îşi are explicaţia în faptul că negustorii sogdieni,
contemporani răspândirii creştinismului nestorian, nu au fost monoreligioşi, din contră, ei au aparţinut – separat, fireşte
– tuturor curentelor religioase menţionate aici. Textele în sogdiană au fost scrise atât orizontal, cât şi vertical, această
din urmă variantă fiind datorată, cu certitudine, influenţei scrierii chinezeşti, cu precizarea că prima linie verticală era
cea din partea stângă a paginii, nu din cea dreapta, ca în chineză. Se prea poate ca respectiva caracteristică a scrierii
sogdiene să se fi datorat faptului că scrierea orizontală a fost primul fel de notare a sa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sogdian_alphabet) .
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inscripţiile sasanide ale secolului al II-lea. Se pare că, de fapt, Psaltirea pahlavi este realizată la
cumpăna secolelor VI-VII, pe un text copiat de mai multe ori în decursul a trei secole46.
În anul 635, nestorienii i-au înfăţişat împăratului chinez din Hsian-Fu o Apărare a
Monoteismului, iar trei ani mai târziu – altfel spus, în chiar anul în care Ierusalimul este pierdut
pentru Creştinătate în favoarea cuceritorilor musulmani – scrieri teologice în siriacă, derivând în
ultimă instanţă din gândirea şcolii antiochiene al cărui „stâlp” a fost Teodor din Mopsuestia, au fost
depuse, în traducere chineză, în Biblioteca Imperială.
Dar despre misiunea creştină în China secolului al VII-lea ne vom ocupa într-un capitol
separat, având ca reper un exemplar al unei Biblii în limba chineză, exemplar existent în colecţiile
Bibliotecii Brukenthal.
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SIGILII DE MEŞTERI BRESLAŞI DIN COLECŢIA
MUZEULUI DE ISTORIE DIN SIBIU
Dan IVĂNUŞ
dan_ivanus@yahoo.com
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
RÉSUMÉ: SCEAUX DES MAÎTRES CORPORATIFS DE LA COLLECTION DU MUSÉE
D'HISTOIRE DE SIBIU
On continue dans cette étude la présentation des valeurs détenues par le Musée de Sibiu avec trois
sceaux qui ont appartenus aux maîtres de la corporation des boulangers de luxe (XVIIIe siecle),
des tanneurs (XVIIe siecle ?) et de doreurs (XVII-XVIIIe siecle). Ils font partie de la catégorie des
petits sceaux ayant seulement l'emblème de la corporation et les initiales de leurs noms et prénoms.
Continuăm în studiul de faţă prezentarea tiparelor sigilare1 aflate în colecţia Muzeului de
Istorie sibian, cu trei sigilii care au aparţinut unor meşteri breslaşi care au activat, considerăm noi,
la Sibiu. Sigiliile se încadrează în tipul celor mici, în câmpul sigilar fiind gravată doar emblema
breslei, fără legendă, şi câte două litere (iniţialele numelui şi prenumelui vechilor posesori).
1. Dezvoltarea economică a oraşului Sibiu şi creşterea numărului de locuitori au dus la
apariţia unor brutari ce coceau pâine pentru o parte a populaţiei. Un brutar cu numele Gheorghe se
întâlneşte la Sibiu în anul 1346, iar un altul, cu numele Ioan, la 13722. Numărul brutarilor era atât
de mare încât, la 1376, erau constituiţi în breaslă (pistorum fraternitas)3. Din acest meşteşug se
desprind unele branşe, specialităţi, care se organizează ca bresle separate - la Sibiu şi Braşov apare
breasla franzelarilor (Weissbäcker zunft).
În 28 iulie 1578, reprezentanţii breslei franzelarilor din Sibiu şi Braşov stabilesc două
articole referitoare la primirea reciprocă a fiilor de maeştri, ca ucenici, în cadrul breslelor lor4.
Magistratul oraşului Sibiu cedează, în 1704, breslei franzelarilor, un loc în Dumbrava
Sibiului pentru a clădi o moară5 După câţiva ani, la 29 aprilie 1710, Universitatea Săsească
întăreşte noul statut al breslei franzelarilor, în 28 articole6.
Sigiliul păstrat de la această breaslă este databil în sec. al XVIII-lea7. Are forma ovală,
este confecţionat din fontă şi gravat în incizie; mânerul, în formă de trunchi de piramidă, cu opt
laturi, patru mari şi patru mici, are baza mare în sus.
Dimensiuni: diametrul 24 x 21 mm, înălţimea totală 70 mm (fig. 1).
În câmpul sigilar, marcat de un ornament exterior în formă de spic, se găseşte un scut oval
pe care sunt figurate câteva din produsele breslei: un covrig, un corn şi o chiflă. Scutul, timbrat de
o coroană deschisă cu cinci fleuroane, este aşezat pe un postament (sită?) şi susţinut de doi lei
rampanţi.
De o parte şi de cealaltă a coroanei sunt gravate iniţialele M. M.
Într-o listă8 a maiştrilor franzelari sibieni am identificat la 1754, pe Michael Mogesch,
căruia îi atribuim sigiliul cu rezervele de rigoare.
1

În continuare, în text, vom folosi denumirea de sigiliu
Zimmermann et alii 1897, p. 290, 308.
3
Ibidem, p. 450.
4
ANDJS, nr. 106.
5
Ibidem, nr. 326.
6
Ibidem, nr. 332.
7
Nr. inventar M 4813.
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Sigiliul provine de la fostul staroste de breaslă Johann Lazăr din Sibiu şi a fost donat
muzeului, în 1909, de către căpitanul de poliţie Robert Simonis.
2. Breasla pielarilor, atestată la 24 februarie 13679, este, fără îndoială, una din cele mai
vechi bresle de la Sibiu. În cadrul breslei existau mai multe branşe, care se vor constitui în bresle
separate: pielari, tăbăcari, cojocari, blănari şi cizmari. În 1376 este pomenită ca breaslă separată,
breasla tăbăcarilor (alborum pellipariorum fraternitas)10.
Regele Ungariei Ladislau al II -lea, reînnoieşte, la 15 iunie 1496, statutele din 1376 ale
breslelor tăbăcarilor din Sibiu, Sighişoara, Sebeş şi Orăştie11.
De la un meşter din cadrul acestei bresle provine şi sigiliul cumpărat în 1935, care, prin
dimensiuni şi forma mânerului, este unic până în acest moment, în literatura de specialitate12.
Sigiliu oval, din bronz, gravat în incizie. Placa sigilară face corp comun cu mânerul, în
formă de peşte cu coada în sus, care permite agăţarea ca un breloc.
Dimensiuni: diametrul 17x15 mm, înălţimea totală 30 mm (fig. 2).
În câmpul sigilar, mărginit de un cerc linear, este gravat un vas pentru tăbăcit (rulou
pentru netezit pielea ?) având deasupra două cuţite de răzuit cu mânere la capete, încrucişate, iar
dedesubt, la stânga şi la dreapta obiectului iniţialele I. A.
Două ornamente vegetale ies de sub vas şi urcă lateral, de o parte şi de cealaltă..
3. Nevoile spirituale (de cult), ca şi dorinţa de a avea bijuterii şi podoabe, a dus la apariţia
meşteşugului aurăritului încă din secolul al XIV-lea. Din 1346 este amintit, în Sibiu, un aurar
Kunz, iar în 1387, Ioan aurarul (aurifaber) care era jurat al oraşului Sibiu13. Numărul aurarilor
creşte continuu, în secolul al XV-lea organizându-se în breaslă. Ei îşi reînnoiesc statutele în anii
1539, 1561 şi 161514.
Într-un document din 1810 aurarii sunt amintiţi pe locul 7, după măcelari, cojocari,
pantofari, croitori, negustori şi chirurgi15. Pe acelaşi loc rămân şi după trei ani când s-a făcut
repartizarea numărului de soldaţi pe care trebuia să-i dea fiecare breaslă16.
Literatura de specialitate a prezentat diferite sigilii ale breslei aurarilor, făcându-se chiar o
prezentare a figurii aurarului în sigilografie17.
Spre deosebire de sigiliile publicate de tip iconografic, sigiliul pe care îl prezentăm se
încadrează în categoria celor de tip heraldic18.
Sigiliu oval, din bronz, gravat în incizie, cu mâner din acelaşi material, care face corp
comun cu rondela sigilară.
Dimensiuni: diametrul 22x19 mm, înălţimea totală 58 mm (fig. 3).
În câmpul sigilar, marcat de ornamentul oval, simplu, exterior, este gravat un scut oval de
argint, cu marginea perlată, pe care este reprezentat un potir din care se revarsă un lichid. Scutul,
pe albastru, este timbrat de un coif, văzut din faţă, cu penaj (trei pene de struţ) fiind înconjurat de
lambrechini. La dreapta şi la stânga coifului sunt gravate literele S. K. Mânerul octogonal, cu
patru laturi mari şi patru mici, este perforat pentru a permite agăţarea.
Iniţialele S. K. şi faptul că la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIIIlea a activat la Sibiu meşterul Seimen Knescher, căruia îi atribuim sigiliul, ne determină să datăm
acest sigiliu în această perioadă de timp.
Prin prezentarea acestor sigilii am urmărit întregirea informaţiilor referitoare la sigiliile de
breaslă, ca şi punerea în valoare a bogatului material ştiinţific aflat în cadrul muzeului sibian.
8
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Fig. 3 Sigiliul meşterului S. K. din breasla aurarilor. Le sceau du maître doreur S. K.

199

D. Ivănuş - Sigilii de meşteri breslaşi din colecţia Muzeului de Istorie din Sibiu

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

200

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

CANA CU MONEDE (HAUPT).
UN PUNCT DE VEDERE ASUPRA UNEI PRESUPUSE
COLECŢII NUMISMATICE TRANSILVANE
DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XVII
Oltea DUDĂU
dudauoltea@yahoo.com
Muzeul Naţional Brukenthal - Muzeul de Istorie
ABSTRACT: The Coined Tankard (Haupt). A point of view on a supposed Transylvanian
numismatic collection from the end of the 17th century
The ”Coined Tankard” (Brukenthal Museum, inv. no. T 90/1342), called “Haupt” after the name
of his commanditer, was donated to the Evangelical Church of the town Sibiu by Johannes Haupt,
mayor of the town 1678/1683 and comitis of the Saxons 1683/1686. The date of the donation, the
1st January 1682, handed down to us by means of an inscription placed below the lip of the
tankard probably stands for the first known mention of this day as the distinct holiday making
commencement of the year in the local cultural milieu.
On the lied and on the eight sides of the tankard are embedded 56 Roman and Hellenistic coins,
part of them original, part of them collection forgeries or imaginary issues.
The layout of the coins on the body of the tankard was carried out bearing in mind the symbols of
the coin designs. The symbols seems o be tied up with the ethical values afloat among the educated
Transylvanian milieu at the given time, that is the values of the late Humanism. The composition of
the group of coins sacrificed for the decoration of the tankard conveys the composition of a
possible numismatic collection extant in Transylvania about the year 1682. The composition of the
group of Roman republican and imperial denarii, original, forged and imaginary and the fact that
the denarii on the tankard are issued only up to M. Aurelius may be the consequence of the
presence in the collection of a Transylvanian hoard fragment of the type ending with coins issued
by M. Aurelius. It is possible that the imaginary and forged denarii might have been inspired by the
original ones extant in the collection. We consider that the existence and the appearance of the
“coined tankard” is a proof and at the same time a consequence of the cultural atmosphere in
Transylvania in the second half of the 17th century.
Colecţia de orfevfărie a Muzeului Brukenthal deţine, printre obiectele cele mai valoroase,
aşa-numita “cană cu monede”1 (fig. 1 şi 2), denumită şi „Haupt” după numele comanditarului său.
Obiectul este considerat de noi deosebit de interesant, atât din punct de vedere al modului de
confecţionare, cât şi a anamnezei pe care obiectul în sine l-a avut de-a lungul timpului.
“Cana cu monede” a intrat în atenţia cercetătorilor încă din cursul secolului al XIX-lea,
bibliografia sa numărând câteva lucrări menţionate de V. Roth2. Toţi autorii o consideră ca fiind un
obiect de producţie autohtonă, fără a fi aduse argumente în sprijinul acestei aserţiuni. Numele
argintarului care a confecţionat cana este necunoscut. Sigla R de pe fundul vasului nu a putut fi
atribuită, deocamdată, de către istoricii de artă nici unui meşter cunoscut, din Transilvania sau din
altă parte3. Pentru originea sa transilvăneană pledează execuţia mânerului, al cărui decor este
identic celui de pe cataramele cordoanelor de port săsesc datate în secolul XVII.

1

Nr. inv. T 90/1342.
Roth 1922, p. 217, pl. 168.
3
Dâmboiu 2003, p. 83, nr. cat. 226, fig. 76.
2
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Pentru o mai bună interpretare a semnificaţiei ornamentării cănii şi a inscripţiei de sub
capac, ar trebui să cunoaştem biografia meşterului şi a comanditarului.
“Cana cu monede” a fost donată bisericii evanghelice a oraşului Sibiu de către Johannes
Haupt, personaj de vază al comunităţii săseşti, primar al oraşului (1678-1683) şi comite al saşilor
(1685-1686). Din păcate, biografia sa nu este cunoscută: în culegerea de biografii ale saşilor
importanţi nu găsim nici o menţiune despre viaţa sa, lucrarea lui J. Seivert oprindu-se la cca. 20 de
ani înainte de preluarea funcţiei de comite de către Johannes Haupt4. Singurele date scrise despre
activitatea sa le-am găsit în Cronica…5 lui Sigerus.
Data donaţiei este imortalizată printr-o inscripţie plasată sub buza cănii:
NEU.JAHRS.OPEER (sic!) JOHAN(N)I(S) HAUPT CONS(ULIS) CIV(ITATIS) CIB(INIENSIS)6
1682 1 JANUARI(I). Inscripţia este realizată cu caractere capitale, cu hastele verticale dublate „în
fir de păr”.
Inscripţia constituie, probabil, prima menţionare cunoscută în mediul cultural local a zilei
de anul nou – 1 ianuarie – ca sărbătoare distinctă de începere a anului, în epocă obişnuindu-se
raportarea la alte zile importante, cum ar fi Crăciunul, apropiate datei calendaristice de schimbare a
anului.
Cana are o construcţie arhitectonică, fiind formată din două corpuri geometrice suprapuse,
ambele având baza un octogon regulat. Partea superioară este o prismă, a cărei bază inferioară
constituie baza superioară a unui trunchi de piramidă. Ambele baze ale părţii superioare au desenul
şi dimensiunile identice celor ale bazei mici, superioare, a părţii inferioare. În acest fel, cana are opt
laturi verticale plane, despărţite de muchii lise verticale, corect şi estetic conturate de argintar. Cana
are corpul împărţit, pe lăţime, în două registre orizontale, despărţite printr-o grupare de muluri de
argint aurit, plasate pe linia de unire a prismei cu trunchiul de piramidă. În interiorul capacului este
gravat şi aurit blazonul familiei Haupt. Pe capac (fig. 19 şi 20) şi pe cele opt laturi sunt încastrate
un număr de 56 de monede. Pe înălţime, monedele sunt plasate pe cele opt laturi, câte 6 pe fiecare
suprafaţă. Pe capac, în dreptul fiecărei laturi, este plasată o monedă. Cana este dublată în interior cu
o tablă groasă de argint, care face invizibilă a doua faţă a fiecărei monede încastrate, ceea ce
creează dificultăţi în stabilirea tuturor parametrilor referitori la monede – emitent, datare, metal etc.
Toate monedele au fost aurite după montarea în tabla de argint, posibil fiind ca operaţia să se mai fi
repetat nu numai o dată în timpul scurs de la confecţionarea cănii.. Stratul de aur, deşi
înfrumuseţează aspectul obiectului, a fost aplicat de cel puţin două ori şi din această cauză face
dificilă determinarea unora dintre monede, în special a celor imaginare şi a falsurilor de colecţie. În
afară de dificultăţile create de stratul de aur, monedele au fost câte puţin ajustate, adică au pierdut,
toate cele originale, muchia şi o dată cu ea şi cercul perlat exterior reprezentărilor şi legendelor.
Monedele sunt de două mari categorii, adică originale şi ne-originale, fiecare categorie
având, la rândul său, două subdiviziuni, cele originale fiind romane şi elenistice, iar cele neoriginale fiind monede imaginare şi falsuri de colecţie după monede reale.
Amplasarea monedelor pe corpul cănii a fost hotărâtă, în mod evident pentru privitor,
ţinându-se cont de criterii legate atât de dimensiunea monedelor, cât şi de reprezentările de pe
monede. Autorul sau comanditarul par să fi operat selecţia avându-se în vedere simbolistica
reprezentărilor de pe partea vizibilă a monedelor. Simbolistica pare a fi legată de valorile etice
vehiculate în mediul cult transilvănean la respectiva dată, adică valorile umanismului târziu7.
Astfel, pentru partea superioară, la baza eşafodajului este plasată de trei ori aceeaşi monedă,
de data aceasta imaginară, pretinsă a fi emisă de către Lucretia, virtuoasa soţie a lui Tarquinius
Collatinus. Aceasta, sinucigându-se după ce a fost violată de către Arnus, fiul lui Tarquinius
Superbus8, a provocat un incident politic şi social care a declanşat, conform legendei9, instalarea
4

Seivert 1777, p. 271.
Sigerus 1930, p. 26, 76 şi 81.
6
Albu 2002, nr. 241.
7
*** III, 1964, p. 304.
8
*** 1982, s. v.
5
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Republicii romane şi, implicit şi a libertăţilor democratice10. Pe capac şi în partea de sus a cănii
sunt montaţi 5 denari republicani şi 16 imperiali, aceştia din urmă de la Domitianus, Traianus,
Hadrianus pentru Sabina Antoninus Pius şi M. Aurelius. Dintre acestea, denarii cu numărul 10, 15,
16, 24, 37 şi 43, datând de la împăraţii Domitianus, Traianus şi Antoninus Pius sunt, sau mai bine
zis, pot fi considerate originale, avându-se în vedere raportarea lor la catalogul RIC şi Crawford.
Restul de denari sunt, în mod categoric, monede imaginare sau falsuri inspirate de monetăria
antică.
Primele rânduri orizontale de monede de pe partea inferioară a cănii sunt, în cea mai mare
parte, tetradrahme elenistice, emise de Mithridates VI Eupator, de Demetrios Poliorcetes şi de
Antigonos Gonatas. Piesele sunt valoroase, rare în circulaţia monetară de la nord de Dunăre şi au
fost procurate de comanditar din comerţul de specialitate din Europa. Este vorba de monedele cu
numărul 6, 12, 13, 19, 20, 27, 33, 34, 40, 41, 47, 4111. In aceste prime două rânduri ale părţii
inferioare, printre monedele provenind de la aceşti monarhi elenistici care au vehiculat în epocă
noţiunea de bogăţie şi mărire, sunt intercalate monede imaginare, pretinzând a fi aversul unor
monede ale unor împărătese romane din secolul II-II p. Chr., personaje cunoscute pentru viaţa lor
opulentă.
Pentru încastrarea în corpul din argint al cănii au fost considerate destul de valoroase chiar
monedele confecţionate din aliaj de cupru – sestertii imperiali din secolul I p. Chr. Criteriul pentru
care au fost aleşi aceşti sestertii a fost scena cu trimitere moralizatoare de pe revers. Mesajul
moralizator transmis celui care priveşte cana pare a fi că la baza tuturor lucrurilor stă virtutea şi
onoarea, personificată pe reversurile celor trei sestertii romani emişi de împăratul Vitellius,
încastraţi pe cană. Alţi trei sestertii, de acelaşi fel, sunt plasaţi cu aversul. Ultimele două monede
din şirul de la baza schemei de amplasare sunt sestertii imaginari inspiraţi după monede ale lui
Augustus, cu legenda DIVVS – AVGVSTVS – PATER, din nou un simbol al virtuţii, de această
dată însă un elogiu adus inclusiv calităţilor politice şi civice pentru care împăratul respectiv era
preţuit încă de către contemporanii săi. Pare a fi un monument în manieră clasicizantă, cu trimitere
la versul binecunoscut al poetului Vergilius: …exegi monumentum aere perennius. Bogăţia şi traiul
bun, valori materiale, pentru care monarhii elenistici au fost bine cunoscuţi, nu stau la baza
valorilor spirituale ale existenţei.
Compoziţia lotului de monede sacrificate pentru decorarea cănii Haupt exprimă compoziţia
unei posibile colecţii numismatice existente în Transilvania în preajma anului 1682. Este posibil ca
monedele false să fi existat în colecţia respectivă, alături de monede bune, originale. Compoziţia
lotului de denari romani republicani şi imperiali, falşi, imaginari sau originali şi limitarea în timp a
denarilor romani, până la M. Aurelius, poate fi consecinţa existenţei în colecţie a unui fragment de
tezaur pentru Transilvania de tipul celor încheiate cu monedă de la M. Aurelius 12. Este posibil ca
denarii imaginari şi falşi să fi fost inspiraţi de cei originali aflaţi în colecţie.
“Cana cu monede”, prin aspectul său simplu, clasicizant prin compoziţia lotului de monede
şi prin schema de repartizare a lor pe cană, prin mesajele moralizatoare şi aluziile livreşti la valorile
antichităţii exprimă climatul cultural din Transilvania din a doua jumătate a secolului XVII. În
Transilvania existau biblioteci – principele M. Apafi ridică o nouă bibliotecă princiară la Alba
Iulia, în locul celei arse de tătari în anul 1660. Aici şi acum, în timpul domniei lui M. Apafi, sunt
receptate ideile Europei, ceremonialul şi moda vestimentară. Colecţiile numismatice constituind,
din toate timpurile, tot o „modă”, prezenţa lor în mediul aulic şi cultural trebuie să fi fost
obligatorie. Considerăm existenţa şi aspectul „cănii Haupt” ca o dovadă şi, în acelaşi timp o
consecinţă a acestui climat cultural.

9

Hanga 1957, 66.
Hanga 1957, 66.
11
Vezi Catalogul monedelor, infra.
12
Suciu 2000, 81-84, Tabel III.
10
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CATALOGUL MONEDELOR
Latura I13 (fig. 3 şi 4):
1. Pe capac, în dreptul acestei laturi, fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?).
Av. IMP CAES DOMIT – GERM PM TR P XV14, cap laureat spre dr.
2. Fals după denar imperial roman, Hadrian pentru Sabina, AR (?). Av. SABINA –
AVGVSTA, bust drapat spre dr15.
3. Fals după denar republican roman, AR (?). Av. Capul zeiţei Roma spre st.16
4. Monedă imaginară, pretins denar republican roman, Lucretia, AR (?). Av. CHIA DEIF - LVCRET, bust spre st., drapat, diademat. Stil baroc.
5. Monedă imaginară, emisă la Padova, modúl de sestertius. AE. Av. Cap diademat spre
dr.
6. Tetradrahmă, Pontus şi Bosphorul Cimmerian, Mithridates VI Eupator, (120-63 a.
Chr.), AR (?) Av. Cap spre dr. Seaby 1966, nr. 1412; Head 1911, p. 501.
7. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69, AE. Av. A· VITELLIVS
GERMANICVS IMP AVG PM TR P, bust drapat, laureat, spre dr., RIC, I, nr. 4, p. 22617.
Latura II (fig. 5 şi 6):
8. Pe capac, în dreptul acestei laturi, fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?).
Av. IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV, cap laureat spre dr.18
9. Fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?). Av. IMP CAES DOMIT AVG
GERM PM TR P XI, cap laureat spre dr. RIC II, p. 207n19.
10. Denar imperial roman, Traian, AR (?). Av. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P,
bust drapat, laureat, spre dr., RIC, I, nr. 91 – 147b.
11. Monedă imaginară după denar imperial roman. AR (?). Av. Cap laureat, bărbos, spre
dr., trăsături ce se vor apropiate de cele ale lui Pertinax. Rudimente de litere în legendă.
12. Tetradrahmă, Macedonia, Demetrios Poliorcetes, (306-283 a. Chr.), AR (?) Av. Cap
spre dr., cu trăsăturile alterate de straturile de aurire. Seaby 1966, nr. 559; Head 1911, p. 230.
13. Idem, dar altă ştanţă.
14. Monedă imaginară20 după sestertius, Imperiul roman, Augustus, AE. Av. DIVVS –
AV[GV]STVS – PATER. Cap spre st., laureat. În dreptul literelor GV piesa a fost perforată, iar
flanul refăcut înainte de montarea în corpul cănii şi de aurire.
Latura III (fig. 7 şi 8):
15. Pe capac, în dreptul acestei laturi, denar imperial roman, M. Aurelius, AR (?). Av. IMP
M ANTONINVS AVG, cap spre dr., RIC, III, pp. 216-219.
16. Denar imperial roman, Traian, AR (?). Av. TRAIANO AVG GER DAC […], bust
laureat, drapat, spre dr., RIC, I, nr. 91 – 147b.
17. Monedă imaginară după denar imperial roman, AR (?). Av. CESSAR - AVGVSTVS,
bust spre dr. cu trăsături asemănătoare cu ale lui Hadrian.
18. Fals după denar republican roman, L. Farsuleius Mensor21; AR (?). Av. MENSOR/SC,
bust spre dr. RRC 1974, nr. 392/1.
13

Numerotarea laturilor cănii din text corespunde numerotării fotografiilor din planşele lucrării.
Denar fals: legenda inexistentă, RIC II, p. 533.
15
Denar fals: reprezentările sunt necaracteristice pentru stilul denarilor imperiali romani din secolul II p. Chr.
16
Denarul fals: capul zeiţei este reprezentat spre st., nu spre dr. Probabil că a fost prelevat un mulaj de pe un denar
original, aşa încât tipul monedei a rămas "în oglindă".
17
Pe rv. HONOS ET VIRTVS / SC.
18
Ca moneda nr. 1
19
Denar fals: legenda inexistentă în cataloagele de specialitate.
20
Moneda este inspirată după emisiunile cu legenda DIVVS – AVGVSTVS – PATER, emise în număr mare în secolul
I p. Chr. Vezi RIC I pp. 93-97.
21
Originalul are pe Rv. Libertas şi pileus.
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19. Tetradrahmă, Macedonia, Antigonos Gonatas, (277-239 a. Chr.), AR (?) Av. În scut
macedonean, capul lui Pan, spre st. Seaby 1966, nr. 567, Head 1911, p. 231.
20. Tetradrahmă, Pontus şi Bosphorul Cimmerian, Mithridates VI Eupator, (120-63 a.
Chr.), AR (?) Rv. ΒΑΣΙΛΕΩΣ/ΜΙΘΡΑ∆ΑΤΟΥ/ΕΥΠΑΤΟΡΟΣ/Θ, cerb spre dr., hrănindu-se.
Head p. 501.
21. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69. AE. Rv. HONOS ET
VIRTVS / SC, RIC, I, nr. 4, p. 22622.
Latura IV (fig. 9 şi 10):
22. Pe capac, în dreptul acestei laturi, fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?).
Av. [IMP CA]ES DOMIT AVG - GERM PM TR P XV23, cap laureat spre dr.
23. Fals după denar imperial roman, AR (?). Av. DIIVVS (sic!) - ANTONINVS, cap spre
dr. cu trăsături asemănătoare cu ale lui Antoninus Pius sau Hadrian.
24. Denar imperial roman, foarte greu lizibil, relieful deja aplatizat a fost acoperit de stratul
de aur; probabil Antoninus Pius, AR (?). Av. […]ONINVS PIVS PP […], cap laureat spre dr.
25. Monedă imaginară, pretins denar republican roman, Lucretia, AR (?). Av. CHIA –
DEIF – LVCRET. Bust spre st., drapat, diademat. Stil baroc.
26. Monedă imaginară, emisă la Padua, modúl de sestertius. AE. Av. Cap diademat spre dr.
27. Tetradrahmă, Macedonia, Demetrios Poliorcetes, (306-283 a. Chr.), AR (?) Av. Cap
spre dr. Seaby 1966, nr. 559; Head 1911, p. 230.
28. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69, AE. Av. A·VITELLIVS
GERMANICVS IMP AVG PM TRP, bust drapat, laureat, spre dr., RIC, I, nr. 4, p. 22624.
Latura V (fig. 11 şi 12):
29. Pe capac, în dreptul acestei laturi, monedă imaginară după pretins denar imperial roman,
AR (?). Av. CESSAR - AVGVSTVS, bust spre dr. cu trăsături asemănătoare cu ale lui Hadrian.
30. Fals după denar imperial roman, Hadrian pentru Sabina, AR (?). Av. SABINA –
[AVGVSTA], bust drapat spre dr25.
31. Fals după denar republican roman, AR (?). Av. Capul zeiţei Roma spre st.26
32. Fals după denar republican roman, L. Farsuleius Mensor27, AR (?). Av. MENSOR/SC,
bust spre dr. RRC 1974, nr. 392/1.
33. Tetradrahmă, Macedonia, Demetrios Poliorcetes, (306-283 a. Chr.), AR (?) Av. Cap
spre dr. Seaby nr. 559; Head p. 230.
34. Tetradrahmă, Pontus şi Bosphorul Cimmerian, Mithridates VI Eupator, (120-63 a.
Chr.), AR (?) Av. Cap spre dr. Seaby nr. 1412; Head p. 501.
35. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69, AE. Av. A·VITELLIVS
GERMANICVS IMP AVG PM TRP, bust drapat, laureat, spre dr., RIC, I, nr. 4, p. 22628.
Latura VI (fig. 13 şi 14):
36. Pe capac, în dreptul acestei laturi, fals după denar imperial roman, Antoninus Pius, AR
(?). Av. DIIVVS (sic!) - ANTONINVS, cap spre dr., cu trăsături apropiate cu ale lui Antoninus
Pius sau Hadrian.
37. Denar imperial roman, foarte greu lizibil, relieful deja aplatizat a fost acoperit de stratul
de aur; probabil Antoninus Pius, AR (?). Av. cap laureat spre dr.
38. Fals după denar imperial roman, Antoninus Pius, AR (?)Av. DIIVVS (sic!) –
ANTONINVS cap spre dr., cu trăsături apropiate cu ale lui Antoninus Pius sau Hadrian.

22

Pe Av. A· VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG PM TRP, bust drapat, laureat, spre dr.
Ca monedele nr. 1 şi 8.
24
Pe rv. HONOS ET VIRTVS / SC.
25
Denar fals: reprezentările sunt necaracteristice pentru stilul denarilor imperiali romani din secolul II p. Chr.
26
Denarul este fals deoarece capul zeiţei este reprezentat spre st., nu spre dr. Probabil că a fost prelevat un mulaj de pe
un denar original, aşa încât tipul monedei a rămas "în oglindă".
27
Originalul are pe Rv. Libertas şi pileus.
28
Pe rv. HONOS ET VIRTVS / SC.
23
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39. Fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?). Av. IMP CAES DOMIT AVG
GERM PM TR P XI, cap laureat spre dr. RIC II, p. 207n29.
40. Tetradrahmă, Macedonia, Antigonos Gonatas, (277-239 a. Chr.), AR (?) Av. În scut
macedonean, capul lui Pan, spre st. Seaby nr. 567, Head p. 231.
41. Tetradrahmă, Pontus şi Bosphorul Cimmerian, Mithridates VI Eupator, (120-63 a.
Chr.), AR (?) Av. Cap spre dr. Seaby nr. 1412; Head p. 501.
42. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69, AE. Av. A·VITELLIVS
GERMANICVS IMP AVG PM TRP, bust drapat, laureat, spre dr., RIC, I, nr. 4, p. 22630.
Latura VII (fig. 15 şi16):
43. Pe capac, în dreptul acestei laturi, denar imperial roman, M. Aurelius, AR (?). Av. IMP
M – ANTONINVS AVG, cap laureat spre dr. cap spre dr., RIC, III, pp. 216-219.
44. Fals după denar imperial roman, Antoninus Pius, AR (?). Av. DIIVVS (sic!) ANTONINVS, cap spre dr., cu trăsături apropiate cu ale lui Antoninus Pius sau Hadrian.
45. Fals după denar imperial roman, Hadrian pentru Sabina, AR (?). Av. SABINA –
AVGVSTA, bust drapat spre dr31.
46. Monedă imaginară, pretins denar republican roman, Lucretia, AR (?). Av. CHIA –
DEIF – LVCRAET. Bust spre st., drapat, diademat. Stil baroc.
47. Tetradrahmă, Pontus şi Bosphorul Cimmerian, Mithridates VI Eupator, (120-63 a.
Chr.), AR (?) Av. Cap spre dr. Seaby nr. 1412; Head p. 501.
48. Monedă imaginară, emisă la Padova, modúl de sestertius, după monedă Corint, AE. Av.
Atena, cap cu coif spre dr.
49. Monedă imaginară32 după sestertius, Imperiul roman, Augustus, AE. Av. DIVVS –
AVGVSTVS – PATER. Cap spre st., laureat.
Latura VIII (fig. 17 şi 18):
50. Pe capac, în dreptul acestei laturi, monedă imaginară după pretins denar imperial roman,
AR (?). Av. CESSAR - AVGVSTVS, bust spre dr. cu trăsături asemănătoare cu ale lui Otho sau
Hadrian.
51. Monedă imaginară după pretins denar imperial roman, AR (?). Av. CESSAR –
AVGVSTVS, bust spre dr. cu trăsături asemănătoare cu ale lui Otho sau Hadrian.
52. Fals după denar imperial roman, Domitianus, AR (?). Av. IMP CAES DOMIT AVG –
GERM PM TRP XV, cap laureat spre dr..
53. Fals după denar republican roman, L. Farsuleius Mensor33; AR (?). Av. MENSOR/SC,
bust spre dr. RRC 1974, nr. 392/1.
54. Monedă imaginară, emisă la Padova, modúl de sestertius, după monedă Corint, AE. Av.
Atena, cap cu coif spre dr.
55. Tetradrahmă, Macedonia, Demetrios Poliorcetes, (306-283 a. Chr.), AR (?) Rv.
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Poseidon, în picioare spre st., ţine tridentul şi pune un picior pe o
stâncă. Seaby 1966, nr. 559; Head 1911, p. 230.
56. Sestertius, Imperiul roman, Vitellius, aprilie-decembrie 69. AE. Rv. HONOS - ET VIRTVS / SC, RIC, I, nr. 4, p. 22634.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR/ILLUSTRATION
Fig. 1 Imagine de ansamblu a cănii cu monede. Complete view of the coined tankard.
Fig. 2 Imagine de ansamblu a cănii cu monede, având capacul deschis. Complete view of the
coined tankard, with the lid opened.
Fig. 3 Latura I partea superioară. Side I, upper part.
Fig. 4 Latura I partea inferioară. Side I, lower part.
Fig. 5 Latura II partea superioară. Side II, upper part.
Fig. 6 Latura II partea inferioară. Side II, lower part.
Fig. 7 Latura III partea superioară. Side III, upper part.
Fig. 8 Latura III partea inferioară. Side III, lower part.
Fig. 9 Latura IV partea superioară. Side IV, upper part.
Fig. 10 Latura IV partea inferioară. Side IV, lower part.
Fig. 11 Latura V partea superioară. Side V, upper part.
Fig. 12 Latura V partea inferioară. Side V, lower part.
Fig. 13 Latura VI partea superioară. Side VI, upper part.
Fig. 14 Latura VI partea inferioară. Side VI, lower part.
Fig. 15 Latura VII partea superioară. Side VII, upper part.
Fig. 16 Latura VII partea inferioară. Side VII, lower part.
Fig. 17 Latura VIII partea superioară. Side VIII, upper part.
Fig. 18 Latura VIII partea inferioară. Side VIII, lower part.
Fig. 19 Capacul cănii Haupt, detaliu. The lid of the coined tankard, detail.
Fig. 20 Capacul cănii Haupt, detaliu. The lid of the coined tankard, detail.
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REPERTORIUL GLĂJĂRIILOR
TRANSILVĂNENE DIN SECOLELE XVII – XIX
Mircea Dan LAZĂR
mirceadanlazăr@gmail.com
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
AUSZUG: Die vorliegende Unterschung brigt Daten, die sich auf die Manufakturwerkstätten zur
Herstellung und Bearbeitung von Glas zwischen dem XVII und XIX Jahrhundert beziehen, die
unter dem Namen von “Glashütten” oder “Glasbläserein” bekannt sind, die auf den Domänen
siebenbürgischer Adligen in Function warwn. Die studie enthält Daten betreffs der ersten
dokumentarischen Bescheinigung solcher Glashütten, wie auch Angaben über deren
Umfunktionierung und Sciließung Wir finden hier Daten über Ortswechsel solher Werkstätten, der
entweder auf dem Gebiet derselben Ortshaft, oder aber auch in anderen, benachbaten Ortschaften
der gleichen Domäne villzogen wurde. Solhe Umsiedlungen beruhten auf verschiedenen Factoren,
vie z.B.: Brände, bewirkt durch unfachmännische Behandlung der Schmelzöfen, die Renovierungen
oder Rekonstruktionen erforderten; die Verarmung der nachen Wälder, deren Holz zur Herstellung
von Feldspat (Pottasche) und Holzkohle benötigt wurde, die man zur Schmelzung der Basismaterie
benötigte. Ferner finden wir in der obengenannten Studie Daten bezüglich der Verpachtung von
Glashütten und deren Folgen für die Entwicklung der Gütterproduktion.
Zum Zweck der Erstellung dises Verzeichnisses haben wir ein reiches dokumentarisches
Material eingesehen, bestehend aus Urbarien, urbarischen, Konskriptionen, Gütterverzeichnissen
der feudalen Domänen, Kirchen- und Klostermatrikeln, af deren Grungebiet die Glashütten in
Betrieb waren, weiter haben wir die Wirtschaftbücher der adligen Familien studiert, die
Bestandsverzeichnisse der Glashütten, sowie auc später verlegte synthetische Studien, ferner
Reiseberichte und andere Schriften dokumentarischen Charakters. Der Großteil solcher Schriften
ist in ungarischer oder deutscher Sprache verfasst, nur wenige davon in rumänischer Sprache.
Zur geografischen und topografischen Identifizierung und Markierung der Ortschaften, auf deren
Gebiet Glashütten vermerkt sind, bedienten wir uns der 1992 in Heidelberg, Deutschland
erschienenen Studien, betitelt Historisch – Landeskundlicher ATLAS VON SIEBENBÜRGEN, 1,
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, in denen solche Glashütten vermerkt sind. Die
Autoren dieser Arbeiten sind Wilfried Heller, Otto Mittelstrass und Hartmut Asche, Außerdem
fanden wir Belege im ORTSNAHMENBUCH, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde,
unterzeichnet von Otto Mittelstrass. In diesen Schriften finden wir die Namen der Ortschaften in
rumänischer, ungarischer und deutscher Sprache. Die Arbeit stützt sich auf alte topografische
Erhebungen, die mit aktuell Zurechtfindung korrelliert existierenden europäischer Karten zum
Zweck leichterer wurden.
În cadrul preocupărilor noastre de studiere a siturilor de arheologie industrială, în speţă
manufacturile de producere şi prelucrare a sticlei din Transilvania, cu referiri detaliate la cele din
sudul provinciei, am considerat că este necesar să întocmim un repertoriu al acestora în care să
menţionăm câteva date importante referitoare la data primei atestări documentare, la data încetării
activităţii lor, precum şi la activitatea fiecăreia în parte, semnalând în acelaşi timp şi rolul pe care îl
joacă în dezvoltarea economică a provinciei în secolele XVII –XIX.
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Transilvania a oferit din cele mai vechi timpuri condiţii necesare producerii sticlei datorită
existenţei în diferite zone a materiilor prime cerute de pornirea meşteşugului: nisipul (chiar şi
insuficient de curat) pietrişul cuarţos, păduri întinse pentru consumul excesiv de combustibil
lemnos necesar cuptoarelor de topire, păduri de foioase din lemnul cărora rezultă prin ardere
cenuşa folosită la prepararea potasei, cât şi existenţa din belşug a minereurilor din oxidul cărora se
obţin diverşi coloranţi. Locurile cele mai bogate în materii prime sunt cele submontane din Carpaţii
Orientali, Meridionali şi Occidentali cu numeroasele văi existente. Aici se întâlnesc lăcaşe unde se
producea şi prelucra sticla "hutele de sticlă" sau "glăjăriile".
La întocmirea repertoriului am consultat un număr foarte mare de studii care fac menţiuni
exprese referitoare la răspândirea glăjăriilor, la instalaţiile care au activat, la tehnica şi la tehnologia
de fabricaţie folosite pentru fabricarea şi prelucrarea sticlei, studii care până în anii '3035 au fost
publicate numai în literatura de specialitate şi în presă în limbile maghiară şi germană. Ele se
bazează pe documentele feudale precum: conscripţii, urbarii şi inventare parţiale sau totale ale
domeniilor feudale, registre de socoteli anuale (rationes), matricole şi socoteli ale unor biserici şi
mănăstiri, inventare ale glăjăriilor, jurnale economice, instrucţiuni economice, corespondenţă
purtată între proprietarii de domenii feudale pe vatra cărora fiinţează glăjării cu administratorii lor
constituite în fonduri familiale şi alte acte păstrate în mari arhive din ţară şi din străinătate, cât şi
cronici şi articole de presă care fac referiri la glăjării. Prima lucrare monografică despre glăjării
publicată în limba română a apărut la Cluj, în anul 1927 fiind elaborată de G. Bozdog intitulată
Istoria sticlăriei din Transilvania şi Banat36, editată sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie din
localitate. Ea a deschis seria lucrărilor contemporane în domeniu. Pe lângă lucrările menţionate am
consultat şi o serie de jurnale de călătorie, opere literare şi articole de presă care se referă tangenţial
la aceste stabilimente fără a avea pretenţia de a le considera lucrări de specialitate în domeniu. Lor
le adăugăm studiile cercetătorului Herbert Hoffmann apărute în anii 1972 şi 198037, studiul lui
Ernst Wagner publicat în anul 197338 şi cel al cercetătoarei clujene Magdalena Bunta, apărut în
anul 198039. Cea mai completă şi mai documentată monografie de istorie a sticlăritului din
Transilvania, bazată atât pe studii mai vechi, cât şi pe o bogată şi diversificată cercetare de arhivă a
fost publicată în anul 1983 de către Magda Bunta şi Katon Imre40.
De menţionat că la întocmirea repertoriului a trebuit să ţinem cont şi de neconcordanţele
existente între datele furnizate de documentele de arhivă şi de studiile mai vechi şi ulterioare, care
de multe ori sunt contradictorii, şi realitatea existentă în teren. Cele mai multe neconcordanţe se
referă la determinarea şi fixarea datei când a avut loc prima atestare documentară a uneia şi aceleaşi
glăjării care se datorează preluării de multe ori greşite a informaţiilor din documentele de arhivă,
cât şi traducerii inexacte a numelor de locuri şi localităţi unde fiinţează acestea. Aceste
neconcordanţe au la bază şi interpretarea greşită a informaţiilor referitoare la locul de amplasare a
hutelor, dat fiind faptul că ele îşi schimbau locul de activitate în funcţie de anumiţi factori printre
care amintim răspândirea materiilor prime, modernizări ale instalaţiilor cu sau fără modificări ale
arhitecturii, survenite de-a lungul anilor, arendarea acestora, prin care se producea, uneori,
schimbarea numelui proprietarului, precum şi unor calamităţi, printre care cele mai frecvente sunt
incendiile. Astfel o glăjărie putea să-şi schimbe locul de funcţionare atât în vatra aceleiaşi localităţi,
cât şi în vatra altei localităţi învecinate, mai apropiată sau mai depărtată. Documentele menţionează
acest fapt foarte lacunar precum „glăjăria a fost construită în locul celei vechi”, fără să precizeze
dacă ea se află în hotarul aceleiaşi localităţi unde a fiinţat glăjăria cea veche sau în vatra altei
localităţi. De multe ori aceste schimbări duc la interpretarea eronată a primei date la care a fost
35
Din numeroasele studii dedicate istoriei sticlei din Ungaria apărute în istoriografia maghiară încă din secolul trecut
care fac referiri la glăjăriile din Transilvania, menţionăm următoarele: Sághelyi 1938, Takáts 1907, Kees 1824, Obert
1860; vezi şi bibliografia completă folosită de Wagner 1973, p. 121 – 124 şi Gürky 1991.
36
Bozdog 1927.
37
Hoffmann 1972, p. 88 – 101; Idem 1980, p. 295 – 307.
38
Wagner, 1973, p. 121 – 124.
39
Bunta 1980, p. 219 – 239.
40
Bunta - Katona 1983.
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înfiinţată glăjăria, datele legate de cauzele menţionate mai sus fiind considerate ca date de înfiinţare
a glăjăriei. În felul acesta, aceeaşi glăjărie se consideră că a fost înfiinţată de mai multe ori şi la
date diferite, fie că fiinţează pe vatra aceleaşi localităţi, fie că şi-a schimbat locul de funcţionare pe
vatra unei localităţi învecinate şi apropiate.
Am ţinut cont şi de faptul că în secolul XIX, de regulă pentru topitoriile de sticlă românii au
folosit expresia glăjărie sau hută de sticlă, denumire care provine din limba germană şi din limba
maghiară. În limba germană denumirea este glashütte fiind compusă din doi termeni glass = sticlă
şi hütte = uzină (metalurgică) sau topitorie, iar în limba maghiară se folosesc termenii de üvghuta,
compus din cuvintele üveg = sticlă şi huta = uzină sau topitorie şi üvegcsür, compus din cuvintele
üveg = sticlă şi csür = şură, şopron. Considerăm că aceşti termeni definesc mai bine arhitectonica
din evul mediu şi de mai târziu a acestora dat fiind faptul că topitoriile de sticlă aveau aspectul unor
şoproane sau şuri din lemn ce adăposteau instalaţiile pentru topit sticla, cele de recoacere a
produselor finite, alte ateliere, cât şi anexele acestora.
Date importante despre glăjării ne-au fost puse la dispoziţie, atât de Herbert Hoffmann41 şi
Ernst Wagner42 care au folosit toate sursele documentare existente până la ei, cât şi de Magda
Bunta şi Katona Imre43. Cei doi din urmă au desăvârşit operele predecesorilor printr-o lucrare
monografică amplă şi completă, folosind documente necunoscute de predecesori provenite din
fonduri arhivistice inedite.
La întocmirea repertoriului, pe lângă documente de arhivă, studii şi lucrări monografice
referitoare la istoria sticlăritului din Transilvania am consultat şi folosit şi lucrarea cu caracter
topografic şi geografic intitulată Historisch – Landeskundlicher ATLAS VON SIEBENBÜRGEN44
editată în anul 1992, lucrare care este însoţită de un indicator al localităţilor din Transilvania
prezentate în limbile română, maghiară şi germană de către Otto Mittelstrass45.
Autorii folosesc pentru a prezenta locul geografic al localităţilor atât hărţi geografice, cât
hărţi militare mai vechi. Hărţile sunt corelate cu cele ale Europei centrale dat fiind faptul că
ridicarea topografică este de aşa manieră efectuată încât localităţile să poată fi uşor regăsite şi pe
hărţile europene cu caracter general. Hărţile mai vechi acopereau numai unele zone ale Ardealului,
fiind nevoie să fie completate cu ridicări topografice efectuate în secolele XIX şi XX.
În afara hărţilor şi a ridicărilor topografice, autorii mai folosesc şi lucrări mai vechi şi mai
noi ale istoricilor saşi G. E. Müller şi G. Gündisch referitoare la istoria Transilvaniei.
Indicatorul localităţilor foloseşte numele localităţilor şi al unităţilor administrative existente
în anul 1810, aşa cum au fost ele create ca unităţi administrative de către Ernst Wagner în lucrarea
Istoria statistică a numelor de localităţi pentru Transilvania, iar numerotarea localităţilor se
orientează după aşezările administrative din 1810. Prin acestea au fost puse bazele împărţirii
teritoriului din anul 1810, cu mici modificări, fiind valabilă mai mult de 500 de ani. Astfel, Wagner
a luat în considerare complexitatea şi neuniformitatea structurii administrative vechi, încât numele
unor localităţi se aseamănă între ele fiind uneori aproape identice. Excepţie au făcut câteva
localităţi care în urma Conscripţiei iosefine din anii 1769 – 1773 au fost subordonate unor unităţi
administrative altele decât cele cărora le-au aparţinut până atunci.
Pentru a stabili locul geografic al unei localităţi trebuie să accesăm secţiunea a treia care se
referă la ridicarea topografică. În felul acesta putem găsi localitatea fără nici o problemă, atât pe
foile de hartă speciale, scara 1: 75.000, cât şi pe foile hărţii generale a Europei centrale 1: 200.000.
În Lista alfabetică a localităţilor aşezarea localităţii în limba română stă pe poziţia a doua
faţă de numărul din fila Hărţii speciale a Austro-Ungariei, scara 1:75.000. Un „ s” adăugat indică
partea sudică, un „w” adăugat, partea vestică a acelei foi de hartă. Urmează numele localităţilor în
limba maghiară şi, în cazul în care există, în limba germană, după aceea e numărul comunei
corespunzător numărului din Registrul împărţirii administrativ din anul 1970. Oraşele sunt
41

Hoffmann 1972.
Wagner 1973.
43
Bunta – Katona 1983.
44
Heller et alii 1992.
45
Mittelstrass 1992.
42
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însemnate printr-un M (= municipiu) şi O (= oraş), localităţile rurale printr-un C (= comună), iar la
sfârşit numărul localităţii corespunzător din Registrul împărţirii administrative din 1810. În alfabet
mai apar ca litere de sine stătătoare ă şi â / a; î / i; s / ş; t / ţ.
Numele localităţilor româneşti sunt numele oficiale din 1970. Pentru numele mai vechi se
face trimitere la numele din 1970. Pentru numele compuse rădăcina cuvintelor este ordonată
alfabetic. Pentru numele localităţilor în limba maghiară, de regulă se foloseşte numele utilizat în
anul 1913. Ca şi grafie litera „ c” înlocuieşte vechea literă „cz”.
Ca nume de localităţi în limba germană sunt folosite cele care au fost folosite în anul 1800.
Scrierea localităţilor respectă ortografia germană. Pentru a desemna atributul de român se traduce
numele de valah – (popular blach).
Numele localităţilor sunt trecute în ordine alfabetică în trei limbi, română, maghiară De
asemenea sunt două numere indicatoare în care găsim localitatea şi unitatea administrativă imediat
superioară. Unul din numere se referă la localitatea existentă în anul 1810, iar celălalt se referă la
unitatea administrativă mai mare, nou creată în anul 1969.
La fel ca şi în cazul numelui localităţilor şi numele unităţilor geografice din Transilvania
sunt date în mai multe limbi, variind în modul de a fi scrise. Uneori întâlnim contradicţii între
denumirea unităţii geografice şi ceea ce reprezintă ea în realitate, mai puţin în cazul numelor de
ape, respectiv râuri, deşi şi în acest caz întâlnim schimbări de nume.
Nume de district, canton, provincie, ţinut, peisaj, împrejurimi ale unei localităţi, teren
creează greutăţi dat fiind faptul că în timpurile istorice s-au adăugat denumiri din natură definind
unităţi geografice. Astfel apar denumiri de unităţi geografice şi ţinuturi care necesită studii de
ştiinţele naturii numele lor provenind din natură. Ele sunt folosite în cercuri restrânse. Din cauza
folosirii lor într-un cadru restrâns a fost necesară introducerea unor noi nume geografice care nu
sunt încă încetăţenite creând confuzii.
La baza Cărţii cu numele de localităţi, ţinuturi etc. stau volumele III şi IV ale Geografiei
României din anii 1983/87, din care au fost extrase denumirile româneşti ale localităţilor. Ele apar
şi acolo unde numele localităţii în limbile maghiară şi germană lipseşte din carte. Trebuie
menţionat şi faptul că nume încetăţenite de localităţi în limbile maghiară sau germană apărute şi
menţionate foarte des în lucrări literare mai vechi nu au fost trecute în lucrarea amintită mai sus.
Tot ca metodologie de lucru trebuie să menţionăm şi faptul că bibliografia aferentă
informaţiilor pentru fiecare glăjărie dintr-o localitate am indicat-o prin redarea titlului lucrărilor
conform normelor academice în mod prescurtat la sfârşitul fiecărei localităţi. De menţionat că la
începutul lucrării prezentăm bibliografia completă, cu menţionarea numelui autorului lucrării, titlul
acesteia, anul apariţiei şi pagina de unde s-a luat informaţia. Totodată recurgem şi la prescurtările
de rigoare amintite. De exemplu, la sfârşitul datelor referitoare la glăjăria din localitatea Almaşul
Mare este semnalată bibliografia: Sághelyi, 231, 279, ş.a.m.d.
REPERTORIU
l. ALMAŞU MARE 5069 - 3, Kozmaalmás, Bih. 6, 43/2
În legătură cu această glăjărie există doar un singur izvor datând din anul 1847 din care
reiese că ea a fost înfiinţată în anul respectiv. Probabil că este huta din comuna Bogdan (Balc),
judeţul Sălaj, lângă Almaşu Mare. Fabricile de sticlă din Ardeal la acea dată, 1847, erau în jur de 7:
Porumbac, Görgeny, Bicsad, Almasu Mare (Nagyalmas), Borsec, Zalanpatak, Arpasu de Sus si
Cârţişoara.
Sághelyi 1938, p. 23l, 279; Wagner 1973, p. l2l.

2. ARPAŞU DE SUS 5773 - 2, Felsöárpas, Oberarpasch, Sib. 4, l9/2.
Un document din 20 iulie 1715 provenit din arhiva familiei Teleky menţionează la Arpaşu
de Sus pe un locuitor Stephan Juon care este „Sticlarul Domniei Sale”, adică al stăpânului
domeniului.
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Din conscripţia întocmită în l721-1722 reiese că înfiinţarea hutei a avut loc înainte de data
întocmirii acestuia, probabil anterior anului 1715.
In anul 1738 huta a fost condusă de un oarecare Fleissig al cărui nume apare şi la
Porumbacu de Sus, Ucea de Sus şi Cârţişoara. La 2l octombrie 1762 glăjăria se afla în pădurea de
la Arpaşu de Sus.
In anii l800, 1804, 1824, 1832 si 1843 munca la hută continuă.
In anul l803 munca la huta de la Arpaşu de Sus este condusă de către Baptis Fischer
şlefuitor de sticlă de origine cehă, care în anul 1804 o reconstruieşte ridicând-o în locul celei vechi,
conform contractului pe care îl încheie cu proprietarul moşiei pe care fiinţează. La 16 iulie 1804
huta este deja ridicată şi atelierul de gravură ''este sub acoperiş''. La 16 iulie 1804 huta este situată
în hotarul cu Arpaşu Mare (sic !) şi ''le depăşeşte pe cele de la Zălan, Bicsad, Porumbacu şi
Cârţişoara''. Aici este vorba de o stâncă ce poartă acest nume.
In 1839 huta se găseşte ''mai sus'' de localitate.
În anul 1844 pe când era arendaş Talmeyer glăjăria ¦a fost din nou ridicată de către
Ferdinand Friederich", "după decădere". La 1847 huta din Arpaşu de Sus este amintită alături de
hutele de la Porumbacu de Sus, Görgeny, Bicsad, Almaşu Mare, Borsec, Zalanpatak şi Cârţişoara.
In anul 1856 huta din Arpaş deţinea un cuptor pentru topit sticla si 10 ''oale'' (creuzete) pentru topit
sticla.
Huta mai este amintită şi în anul 1860.
Huta a funcţionat fără întrerupere până la sfârşitul secolului XVIII (1784). In anul 1902
huta nu mai exista, documentele ne mai amintind-o. J. Bielz consideră greşit că huta a fost
înfiinţată în anul 1738 împreună cu cea de la Cârţişoara de către un membru al familiei Fleissig.
Bielz 1946-1948, p. 160; Saghelyi op. cit., p. 23l, 279, 29l; Bläter für Geist 1844, p. l98 – 200; Kees 1824, p. 864;
Sieb. Bot, 1832; Trans. Anh 1844; Kalender 1853, p. l4l; ÖV 1858; Obert 1860, p. 22; Treunfeld 1839, p. 335; Bunta Katona 1983, p. 68; ÖU 1839, p. 407; Stan 1928, p. 138.

3. AVRIG 5773 - l, Felek, Frek, Sib. 6C, 3011/2.
J. Bielz dă ca an de înfiinţare a glăjăriei anul 1892, în timp ce informaţiile transmise pe cale
orală, confirmate documentar, numai parţial, susţin că huta de la Porumbacu stă la baza celei de la
Avrig prin locţiitorul familiei Fleissig considerat şi întemeietorul hutelor de la Ucea, Porumbacu,
Arpaşu de Sus şi Cârţişoara, în anul 1738, ceea ce este greşit. In anul 1892, an considerat de către
Bielz ca an de înfiinţare huta îşi încetează activitatea de manufactură devenind fabrică, fiinţând ca
atare până în zilele noastre.
Mircea Stoia afirmă că ''glăjăria de la Avrig, înfiinţată în anul 1830, pare să fie rezultatul
direct al crizei de decădere a glăjăriei de la Porumbacu care în cele din urmă îşi încetează
activitatea''. Ernst Wagner spune că în anul 1892 huta ''este de asemenea şi astăzi în funcţiune''.
Lajos Saghelyi menţionează că la 1894 "huta este a lui Emil Ponda''.
Cea mai veche prezentare a glăjăriei de la Avrig datează din anul 1889 fiind făcută într-un
memoriu adresat autorităţilor comitatense de către locuitorii Avrigului (Felek, Freck, Frek) la
sfârşitul căreia este descrisă amănunţit fabrica în două variante însoţite de o schiţă-plan. După ce
poziţionează fabrica faţă de comună, documentul prezintă clădirile existente descriind amănunţit
procesul de producţie al fabricii.
Transilvania 1973, p. 38 - 39; Hoffmann op. cit., p. 99; Wagner op. cit., p. l22; AN.DJSb. Z (1- 7), nr. 36.

4. BELIU (între Hăsmaş şi Groşeni) GROŞENI (GROŞI) 5469 – l s, Halmágygórós, Ara. 7,
44/33.
In luna noiembrie l74l pe domeniul Beliu aparţinând Eepiscopiei Româno-Catolice din
Oradea, în hotarul dintre localităţile Groşeni (Groşi) şi Hăsmaş (Hagymas) începea construirea unei
hute, care este menţionată la Groşeni, dar mai frecvent la Hăşmaş şi apoi la Beliu unde a fost
mutată dealtfel în jurul anilor 1780-1783 în scopul apropierii ei de sursele de materii prime şi de
drumurile care duc spre comitatul Arad. Până la sfârşitul anului a fost ridicată clădirea centrală, au
fost zidite cuptoarele, a fost construit şteampul, iar în anul 1742 a fost construită moara de zdrobit
pietrişul de cuarţ. În acelaşi an la hută a început producţia sticlei.
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Actele existente la Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Bihor din Oradea menţionează
manufactura sub denumirea de ''huta vitraria'', ''ustrina vitraria'' şi ''officina vitraria''. În anul 1783
documentele menţionează ¦ huta vitraria Beliensis¦.
V. Covaci, în lucrarea Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea menţionează în detaliu clădirile şi anexele, locuinţele muncitorilor si dotările sociale
existente. Pentru aceasta el foloseşte inventarul sumar al glăjăriei întocmit în anul 1784 cu ocazia
schimbării provizorului din Beliu şi inventarul întocmit în anul 1760 în care sunt înregistrate
imobilele aparţinătoare hutei cu instalaţiile şi uneltele existente pe care le compară cu o schiţă
întocmită în inventarul din anul 1772.
Inventarul hutei întocmit în anul 1789 menţionează că la data respectivă aceasta a fost
înregistrată cu ''instrumenta politoria'' si ''fabrica scissoria cum rota'' necesare pentru gravarea şi
şlefuirea sticlei.
Covaci l973, p 2l9 - 23l; AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom. Cat., Registrul de contacte l743 - l746); AN.DJB.O (Fond
Episcopia Rom. Cat., Socotelile hutei din 1760, 1767, 1770); AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom. Cat., Conscrierea şi
evaluarea tuturor edificiilor domeniului anul l787); AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom. Cat., Socotelile hutei, anul 174l,
poz. 1); AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom.Cat., Socotelile hutei, anul l742, poz.7); AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom.
Cat., Socotelile hutei, anul 1784, poz. 7); AN.DJB.O (Fond Episcopia Rom., Cat., Dosar 87, p.45 - 5l); AN.DJB.O
(Fond Episcopia Rom. Cat., p. 59).

5. BICĂU (Papbiko), com. CRUCIŞOR 4970 - 2, Borvalaszut, Sat. ll C.
In anul 1762 în ţinutul Chiuarului, plasa Şomcuta Mare din Maramureş, pe valea Şomcutei,
în hotarul Barcăului s-a înfiinţat o nouă hută care împreună cu alte hute a aparţinut familiei
Karolyi, dar nu a fost administrată în mod direct de către aceasta. Reiese că în zonă a existat înainte
o altă hută. Intre anii 1762 - 1767 huta a fost arendată pentru 100 de coroane de aur.
Bunta – Katona op. cit, p.77 - 78.

6. BICSAD (Bixad) 5576 - 3, Sepsibukszad, Cov, 23, 22l/40
Huta cea mai veche de la Bixad a fost pusă în functiune de către Mikó Ferenc (mort în l755)
în mijlocul pădurii de fag (făget), pe platoul Szombor de pe malul pârâului Valea Seacă, Bicsadul
de azi şi Micfalău. Aşa a primit Mikfalăul numele de la cel care a pus bazele hutei.
Unii consideră că anul înfiinţării hutei este l 760, alţii susţin anul 1763.
Cu ocazia studierii clopotelor din scaunul Trei Scaune a ieşit la iveală şi clopotul mic ''de
suflet'' al bisericii Romano-Catolice din Mikfalău a cărui inscripţie menţionează o ''Glăjărie''. Huta
exista deja în anul 1750. Descoperirea acestor date care nu sunt conforme cu cele existente până
acum ne pot duce la concluzia că îl putem considera ca fondator al hutei pe Mikó Ferenc, nu pe fiul
său Mikó Miklós.
La hută au lucrat, pe lângă meşteri nemţi şi meşteri cehi şi localnici. Dintre aceştia numele
lui Pál Peter şi Mihály Iánós au fost înscrise pe clopotul mic păstrat în biserică.
Intrucât cu timpul huta a folosit lemnul din pădurea de fag, Mikó Miklós, fiul fondatorului
Mikó Ferenc a mutat huta la Alba de Sus, în anul 1782, care aparţinea de Bixadul de azi (din 1877
comitatul Trei Scaune). Trei pătrimi din hotarul Bixadului erau acoperite de păduri. Localitatea
însăşi îşi datorează existenţa mutării hutei aici. ''Fumul închis al fabricii a dat fiinţă satului - scrie
Orban Balazs în Descrierea Transilvaniei - şi astfel lucrurile neînsufleţite produc suflet, fabrica
fabrică satul, pe vatra căruia cu zeci de ani în urmă era un loc sălbatic''.
Colonia, şi huta au funcţionat la început în condiţii modeste. In anul 1790, la 8 ani de la
mutare, aici locuiau 12 familii. Mai târziu tot mai multe familii s-au aşezat în colonie. Dintre cei
care s-au aşezat în colonie unii lucrau pe pământurile contelui, alţii s-au calificat ca sticlari sau
îndeplineau diferite munci în folosul hutei (tăiau lemne în pădure, le mărunţeau şi le cărau la hută,
zdrobeau piatra de cuarţ, preparau frita şi cenuşa pentru potasă), etc.
In această perioadă huta se întindea pe o suprafaţă de aproximativ două holde. Pe acest
teren au fost amplasate clădirile principale ale hutei şi anexele.
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In anul 1813 glăjăria aparţinea localităţii şi se găsea ''mai sus de Bicsad'' (astăzi încorporată
localităţii), colonia având 2l de gospodării..
Huta grofului Mikés Benedek din Bicsad ajunge în anul 1847 la valoarea de 20000 - 40000
forinţi. In anul 1856 huta grofului Miklós Benedek se află la 26 km de Bicsad, pe calea ferată. In
anul 1901 a devenit fabrică de sticlă.
Saghelyi op. cit., p. 29l; Bläter für Geist 1844; Bunta - Katona op. cit., p.77– 72; Marienburg 1813 p., l77; ÖU 1839, p.
350.

7. BORSEC 5275 - 1 BORSZEK, Har 6 C, 232/4
In anul 1804 a fost înfiinţată glăjăria Borsec de către doi asociaţi, vienezul Gunther si
mercureanul Zimmethslausen în urma studierii îndeaproape a terenului de către un cunoscător al
industriei de sticlă din Boemia, Eisner v. Eisenstein.
Lajos Saghelyii dă ca an de înfiinţare a hutei anul 1810 având ca fondator pe un oarecare
Kozseg. La cea dată huta este amplasată la 90 km de sat.
In anul 1856 huta deţinea un cuptor pentru topit sticla şi 10 ''oale'' (creuzete) pentru topit
sticla. In anul 1902 a devenit fabrică specializată în fabricarea sticlelor în vederea exploatării apei
minerale de la Borsec şi exportarea ei la Viena. In urma unor maşinaţiuni din partea proprietarilor
funciari, fabrica a fost închisă.
Salzer 1860, p. 88 - 89; Saghelyi op. cit, p. 23l, 279, 29l.

8. BUTEASA 5071 - BUCSONFALVA, Mar. 39, 41/11
In literatura de specialitate funcţionarea hutei de la Buteasa este aproape necunoscută.
Reconstituirea istoriei hutei o putem realiza cu ajutorul documentelor de arhivă care ne furnizează
date importante despre existenţa şi funcţionarea ei.
Din documente reiese că huta a fost înfiinţată la mijlocul secolului XVIII, mai precis în anul
1754, pe Valea Somcutei din Districtul Chiuar. Fondatorul ei a fost Teleki Ádám. După cum aflăm
din scrisorile şi instrucţiunile trimise de către Teleki Ádám, care îşi avea reşedinţa la Luna de Sus
acesta a supravegheat activitatea hutei de la înfiinţare până în anul 1763. Din anul 1763, când a
transcris averea sa din Districtul Chiuar pe numele fiului său Ádám, huta trece pe numele lui.
Transferul are loc în l3 martie 1844. Bătrânul Teleki Ádám ţine sub supraveghere atentă
funcţionarea hutei chiar şi înainte de anul 1769 când el decedează.
Din înscrierile moşiei de la Buteasa din anul 1771 ştim că huta a funcţionat în "valea din
partea de est a satului".
Cercetările efectuate până acum nu au putut preciza data înfiinţării hutei. Cert este că într-o
scrisoare datată l noiembrie 1740 Teleki Ádám senior menţionează pe un oarecare Glesan (probabil
Glesar) Janos maistru sticlar cu care a ''umblat prin locuri'' pe care acesta le cunoştea bine şi ''lângă
Lapos în Poiană'' locul i-a plăcut mai mult ..." Din scrisoare reiese că descrierea poienii a avut drept
scop "alegerea locului pentru hută''.
In anul 1743 Teleki Ádám continuă corespondenţa cu Borsai Istvan arendaş de mină din
Zlatna (?) pentru procurarea ''Ciboriumului'' (vopsea rosie) şi a mercurului necesare procesului de
producţie de la hută. Cu siguranţă materialele comandate erau pentru huta care funcţiona deja.
Tot prin documentele de arhivă se poate dovedi că între ianuarie-aprilie 1744 ''s-au aprins
focurile hutei''.
Pentru a dovedi că în hută s-a lucrat între anii l744-1754 avem la dispoziţie o singură
informaţie.
La l februarie l746 contabilul hutei îl anunţă pe Teleki Ádám că ''buteliile au fost făcute de
către cupar (Kupas) (probabil sticlar)'' şi că în ''această săptămână le face şi pe celelalte şi când sunt
gata trimite şi cele 10 butelii".
Din scrisorile amintite aflăm că în anul 1754 au existat producţii mai mari datorate probabil
unei extinderi ale hutei sau unei retehnologizări a ei. In acest an la hută au "lucrat 23 de tăietori de
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lemne ruşi, s-a construit şteampul (moara pentru zdrobit piatra, zdrobitorul), iar pământul virgin
(Revcopolnok ?) a fost săpat de către olarii localnici, s-a stins în continuare var şi s-a preparat
cenuşa pentru potasă"
La 27 iunie 1755 un delegat al lui Teleki l-a anunţat pe acesta că acoperirea hutei cu şindrilă
se apropie de sfârşit, şteampul este gata în 3-4 zile şi dacă ''oalele'' de topit vor fi primite în 3-4
săptămâni se pot apuca de lucru.
Din scrisoare mai ştim că atunci au funcţionat două cuptoare. Un cuptor a fost construit din
pământ de la Keresi (Cris ?)
Din cele expuse mai sus se poate deduce că în anul 1754, faţă de anii anteriori s-au produs
extinderi mai mari, dar huta a funcţionat în condiţii modeste.
Înscrisul din 1771, pe lângă faptul că indică locul unde funcţionează huta, aminteşte şi că a
fost construită cu 17 ani în urmă. Socotind întoarcerea în timp cu cei 17 ani ajungem la concluzia
că ea a fost construită în anul 1754 când s-au produs transformările amintite.
In diferite perioade ale activităţii ei huta a produs o gamă variată de produse din sticlă şi
cristal remarcându-se şi sticlele de farmacie.
Bunta – Katona op. cit., 1983, p. 89 – 96.

9. CÂRŢIŞOARA 5773 - l, Opreakercisora, Kleinkerz, Sib, l8, l9/32; 5773 - l, Streza Cârţişoara, Strezakercisora, Oberkerz, Sib, l8 C, l9/48.
Referitor la huta lui Teleki de la Cârţişoara există date care arată că ea funcţionează în
primii ani ai secolului XVIII în perioada 5 februarie 1718 - 26 septembrie 1735.
Începutul activităţii la hută îl putem considera că a avut loc în anul 1718 după ce a produs la
comandă ''farfurii'' (''ochiuri'') de sticlă veche si măruntă''.
In anul 1728 se fabricau, pe lângă ''farfurii'' (''ochiuri'') şi tablă de sticlă (foi pentru geamuri)
şi diferite butelii.
După moartea lui Teleki Josef la 26 septembrie 1735 într-o scrisoare se arată că ''glăjăria
este în declin''. Despre activitatea hutei între anii 1735-1762 nu există date.
In primăvara anului 1762 Teleki Lajos a pornit din nou fabricarea sticlei la Cârţişoara, dar
huta cea nouă nu a mai fost construită în acelaşi loc unde a funcţionat huta cea veche. Imediat după
încetarea producţiei, proprietarul a arendat-o pentru o perioadă de 8 ani.
Încă din anul l 764 huta a primit comenzi pentru tablă de sticlă (foi pentru geamuri), cât si
pentru pahare de apă si din vin.
La 28 decembrie arendaşul hutei din Cârţişoara a fost Johann Baptis Fischer. Intre timp
datorită defrişării pădurii, huta şi-a schimbat locul de funcţionare. In anul 1781 se lucra deja la
clădirea noii hute, dar în anul l782 când au fost ridicate şi casele muncitorilor a izbucnit un
incendiu şi aceasta a ars până la temelie. Intre timp munca s-a desfăşurat la huta cea veche. Intre
1785-1787 se pare că huta nu a avut arendaş. Administratorul intenţionează ca la 13 iulie l 786 să
meargă la Gorgeny pentru a aduce arendaş de acolo.
In anul 1787 îl găsim ca arendaş la Cârţişoara pe Fischer. S-a ridicat problema arendării din
nou a hutei apărând soluţia aducerii aici a unui nou arendaş, meşter sticlar. Astfel în anii l 790 – l
793 la Cârţişoara ne întâlnim din nou un arendaş cu numele de Fischer. La 2l februarie l 793,
pentru început sticlarii care au fabricat sticlă au produs sticlă ¦foarte urâtă¦
Urbariul familiei Teleki din anul 1801 prezintă glăjăria de la Cârţişoara şi colonia de
muncitori care s-a format în jurul ei.
In anul 1841 huta este arendată din nou de către Carol Fischer, iar în anul l850 arendaş este
Lindner, iar Anton Colbert este conducător tehnic şi Johann Waldhuutter contabil. In anul l852
Johann Braun este amintit ca administrator. In anul 1847 la Cârţişoara s-a fabricat şi sticlă gravată.
In anul 1856 huta deţinea un cuptor pentru topit sticla si 10 ''oale'' (creuzete) pentru topit sticla.
Ultimul an când huta este pomenită într-un document este anul 1902, dată la care huta ''nu mai
există''. J. Bielz, persistând în greşeli consideră, ca şi în cazul altor hute, că anul înfiintării ei este
1738 avându-l ca fundator pe un membru al familiei Fleissig.
Bielz op. cit., p. 69; Saghelyi op. cit,, p. 231, 279, 29l; ÖV l858; Bunta - Katona op. cit., p. 69 – 70.
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l0. COMANA DE SUS 5674 - 2, Felsökomana, Oberkumanen, Bra. ll, l9/9.
Prima atestare documentară a glăjăriei de la Comana de Sus o datorăm urbariilor şi
inventarelor domeniilor Comana de Sus şi Porumbacu de Sus, din 1 februarie 1632 care
menţionează existenţa concomitentă a două hute pe aceste domenii ce fiinţează în paralel până în
anul 1737.
Inventarul domeniului Comana din 28 octombrie 1633 indică aici o hută de sticlă situată la
aproximativ o jumătate de milă din sus de Comana, pe vale. Din sus de sat se află o moară de
măcinat piatra, cu două săgeţi cu fier de şteamp în cap şi cu cerc de fier fiecare, două site şi un ciur.
La hută lucrau trei sticlari, numiţi popular ''glăjeri'' şi cenuşari care serveau huta.
Conform urbariului din 3 iunie 1637 huta este prezentă şi acum. Mai există şi o moară de
măcinat piatra cu o roată si două săgeţi. In urbariul din iulie l637 sunt menţionaţi aceiaşi sticlari si
aceeaşi moară pentru sfărâmat piatra. Din inventarul datat 9 decembrie 1648 reiese că huta este
dărăpănată. Situaţia deplorabilă a clădirilor şi a instalaţiilor a făcut ca activitatea la hută să înceteze
definitiv la câţiva ani după decembrie 1648, aşa cum reiese din jurnalele economice păstrate de la
Anna Bornemisza întocmite între anii 1667 - 1680 care nu mai conţin referiri la produsele de sticlă
de la Comana
Prodan et alii 1970 (I), p. 274, 283, 314 - 315, 307 - 308, 452 - 457, 603 - 605, 6l2, 928, 937 - 938; Erd. Gt. Szemle,
1898, p. 483; Szadeczy 1911; Bunta 1980, p. 220; Wagner op. cit., p. 122.

11. COVASNA 5674 - l, Kovaszna. Cov. l5 O, 223/6.
J. Bielz menţionează că huta a fost înfiinţată în anul 1760 de familia Mikes, Magdalena
Bunta şi Katona Imre consemnează că la mijlocul secolului XVIII până în a doua jumătate a
secolului XIX au fost înfiinţate mai multe hute, specificând că în anul 1760 au fost înfiinţate hutele
din Covasna si Zagon, confirmând cele spuse de către Bielz.
Herbert Hoffmann, citându-l pe L. Saghelyi, semnalează prezenţa hutei şi în anul l856.
Trebuie să menţionăm că Saghelyi se referă în lucrarea citată de Hoffmann la o glăjărie existentă în
localitatea Crasna nu Covasna. Credem că Hoffmann greseşte, fie confundând localitatea Covasna
cu Crasna, fie confundând localitatea Covasna cu judeţul Covasna. Ambele localităti se găsesc în
judetul Covasna.
Ernst Wagner susţine că ''probabil este comuna Zăbrătău'' adăugând ''fără noi izvoare''.
Bielz op. cit, p. 69; Bunta – Katona op. cit., p. 70; Saghelyi op., cit., p. 29l; Hoffmann op cit., p. 100; Wagner op. cit.,
p.122.

l2. CRASNA 5l70 - l Kraszna, Săl. 16 C, 43/2l
Dintre hutele din comitatul Trei Scaune amintim strămoşul hutei din Crasna care probabil a
fost înfiinţată la începutul secolului XIX în Bărcani (Zagonbarkany) de la poalele Munţilor
Întorsurii, pe mica vale unde se întind păduri nesfârşite până sus în Zagon.
Huta a fost mutată probabil în jurul anului l890 la Crasna.
Lajos Saghelyi menţionează în anul 1856 la Crasna-Sălaj, o hută, care deţinea la acea dată
un cuptor pentru topit sticla si 9 ''oale'' (creuzete) pentru topit sticla.
Bunta – Katona op. cit., p. 72; Saghelyi op. cit., p. 29l.

13. FAGĂRAŞ 5674 - 3, Fogaras, Fogarasch, Bra. l4 O l9/l6.
S. Takats în lucrarea Magyar üveg, magyar üvegeseg arată că documentele amintesc la
Făgăraş o glăjărie încă din anul l602 despre vechimea căreia din lipsă de alte surse nu putem să ne
pronunţăm, cu atât mai mult cu cât înscrisurile pe care le foloseşte autorul nu specifică dacă este
vorba de localitatea Făgăraş, de domeniul sau districtul Făgăraş, toponimicul Făgăraş apărând în
documentele ulterioare asociat cu cele ale domeniilor Comana si Porumbac. Totodată urbariile si
conscripţiile din anii 1601 - 1651 nu o menţionează cu exactitate.
Takáts 1907, p. 630; Wagner op. cit., p. 122; Prodan et alii op. cit., p. 1601 - 1650.

14. GĂLOAIA (com. Răstoliţa) 5274 - l, Ratosnya, Mur., 64 C. l32/72.

223

M. D. Lazăr - Repertoriul glăjăriilor transilvănene din secolele XVII – XIX

Pe moşia Găloaia (Calina), pe malul drept al Mureşului există o hută aparţinând familiei
baronale Kemeny.
Treunfeld op. cit., p. 2, 8; Wagner op. cit., p. 122.

l5. GLĂJĂRIA (GHEORGHENY) GURGHIU 5274 - 3, Görgenyszentimre, Görgen, Mur,
41 C, 132/32.
Huta de la Gheorgheni a fost înfiinţată în anul 1760 si a funcţionat până la sfârşitul
secolului XIX (1894). Numele localităţii a fost menţionat de-a lungul anilor în diferite moduri. In
anul 1839 ea se numea Üveg-Tsür, Üveg-Huta, Görgenyer, Glashütte, Gleseria.
Huta este considerată ca fiind cea mai reprezentativă hută din secolul XIX deoarece este
''una din cele mai dinamice şi căutate din ţară'' deşi, aşa cum reiese din documentele provenite din
prima jumătate a secolului care arată că dotările şi baza tehnică de abia se deosebesc de cele din
anul 1760, anul înfiinţării ei.
La înfiinţarea hutei în alegerea amplasamentului pe primul loc a stat bogăţia pădurilor din
zonă, deşi lipsesc restul materiilor prime necesare fabricării sticlei
Lipsa materiilor prime, precum si primitivismul tuturor aspectelor legate de utilare,
producţie şi mesteşug sunt subliniate de către un fost arendaş care face o amplă prezentare a
glăjăriei motivând prin acestea calitatea inferioară a produselor. Calitatea inferioară a produselor se
mai datorează si faptului că huta nu este administrată de către proprietarul ei, ci este arendată pe
perioada de 6 ani în condiţii care nu permit nici proprietarului şi nici arendaşului să procedeze la
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru prin utilare, aducere de cadre calificate, etc.
Huta este menţionată şi în anul 1847 alături de alte glăjării. Ultima atestare a hutei este din
anul l865.
Bielz op. cit., p. 69; Szaghelyi op. cit., p. 231, 279, 291; Sieb. Bote 1808, p. 360; ÖV l858; HZ 1865; Treunfeld op. cit.,
p. 367; Wagner op. cit., p. 122.

16. HUTA (sat Bogdana), com. Buciumi 5170 - 3, Vármezö, Săl.9 C, 151/15
E.A. Bielz aminteşte la 1847 două hute în districtul Cluj, însă nu le nominalizează. Acest
fapt evidenţiază disputa pentru localizarea lor în localitatea Huta, comuna Chiuiesti, judeţul Cluj
sau localitatea Plesa Huta, comuna Poeni tot din judetul Cluj. Din anul 1874 face parte din satul
Bogdana.
Kolerfy 1875 p. 379; Wagner op. cit., p. 123; Bielz E. A. 1857, p. 285.

17. HUTA (com. Chiuesti) 5072-3, Pecsétseg, Clu. 22 C, 172/15
Harta generală a Austriei 1: 200000 din anul 1916 menţionează că aproximativ la acea dată
exista un cătun cu numele Huta, care în anul 1956 s-a transformat într-un sat independent. Satul sia luat numele de la huta construită pe aceste meleaguri.
Ind. Alf. 1956, p. 302; Wagner op. cit., p. 123.

18. LÖBERC ( 1930 com. Iacobeni) 5576-2, Kászonjakbfalva, Har. 37, 234/2
“ Lobercz (huta veche)” în vreme ce în investigarea din Harta specială a Austriei (1: 75000)
la Nr. 5576 = Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc); în anul 1839 devine doar o păşune alpină numită
“Lobritz”. Ernst Wagner consideră anul 1916 ca an de înfiinţare.
Treunfeld op. cit., p. 435; Wagner op. cit., p. 123.

19. MALNAŞ 5576-3, Málnás, Cov. 23, 221/24
Magda Bunta în lucrarea în colaborare cu Katona Imre menţionând hutele care au
funcţionat în sud-estul Transilvaniei la mijlocul secolului XVIII şi în secolul XIX consemnează şi
huta de la Malnaş despre care spune că a fost înfiinţată înainte de anul 1772. Mai departe arată că
lucrările de specialitate anterioare au dat ca an de înfiinţare anul 1792, iar că data recomandată de

224

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

ea arată că huta a început să funcţioneze cu 20 de ani mai devreme. Dar nici acest an nu exprimă
începutul funcţionării hutei. De fapt la 26 aprilie 1772 Mikó Jozsef îi aminteşte lui Mikó Miklós că
moara de zdrobit piatră aflată la huta din Malnaş a construit-o el. De aici rezultă că huta de la
Malnaş a funcţionat înainte de anul 1772.
In anul 1839 numele localităţii era Üveg-Tsür, Malnascher Glashütte, Malnaş officina,
româneşte Gleserie. Mosie cu glăjărie.
Bunta - Katona op. cit., p. 70; Sághelyi op. cit., p. 279; ÖV 1858; Treunfeld op. cit., p. 367.

20. PĂDUREA NEAGRĂ - ALEŞD 5169 - 3, Elesd, Bih. 30
In anul 1840 la 20 km de Aleşd aproape de Pădurea Neagră, pe moşia austriacului Amon a
luat fiinţă fabrica de sticlă Pădurea Neagră. Aşa cum remarcă tradiţia orală bunicii bătrânilor
sticlari de astăzi au purces la Pădurea Neagră încă din anul 1820 începând să fabrice sticlă încă de
la începutul anului. Vechile căsuţe ale sticlarilor de la Pădurea Neagră au fost construite în anul
1828. De la înfiinţarea ei până prin anul 1856 fabrica a lucrat cu un cuptor cu “oale” (creuzete).
După construirea în anul 1855-1856 a drumului Alesd-Pădurea Neagră, fabrica a trecut în
posesia austriacului Liebich, care a început să fabrice foi de sticlă pentru geamuri prin metoda
manuală. După patru ani, adică în anul 1870 Liebich a vândut fabrica de sticlă unor bancheri din
Budapesta. Această nouă schimbare de proprietar a atras după ea construirea gazometrului pentru
cărbune, astfel că s-a putut renunţa la folosirea lemnului ca şi combustibil şi, la puţin timp, pădurile
care aparţineau fabricii au fost vândute. In anul 1889 a fost schimbat din nou proprietarul fabricii.
In iarna 1895-1896 activitatea fabricii a fost suspendată din cauza unui incendiu. Din 1910 şi până
în 1919, fabrica şi-a schimbat iarăşi de trei ori proprietarul. Intre anii 1922 si 1925 fabrica a suferit
numeroase incendii, dar nu şi-a încetat activitatea fiinţând şi astăzi după 140 de ani.
Bunta - Katona op. cit., p. 73; Popescu 1964, p. 425.

21. PLEŞA HUTA (POENI) 5270 -1, Kissebes, Clj. 61 C., 14/87
Documentele menţionează ca an de înfiinţare al hutei anul 1808. Satul Huta era vecin cu
satul Poieni (Kissebes), Vitraria (= Glăjăria) comitatul Cluj. In anul 1839 se numea Üvegcsür, în
româneste Pleşa şi era moşie (praedium) unde funcţiona o hută. In anul 1857 Üvegcsür, Huta avea
587 de locuitori şi o glăjărie. In anul 1874 Huta, comuna Jegeristye (Vânători), lângă Kissebes
(Sebesul Mic, astăzi Poieni). Inainte de 1910 a fost unit cu comuna Vânători.
Treunfeld op. cit, p. 367; Bielz E. A. op. cit., p. 495; Lipsky 1808, p. 58; Kolerky op. cit., p. 379.

22. POIANA CODRULUI (POIANA HUTA NOUĂ), Szelestyehuta, Ujhuta, Glashutte
(CRUCIŞOR) 4970 - 2, Borvalaszüt, Sat. 11 C
O altă hută înfiinţată în Pasul Şomcutei este cea din hotarul aparţinând Poienei Codrului .
Huta a funcţionat şi înainte de anul 1777. Acest lucru se poate deduce şi din faptul că în anul 1777
au fost folosiţi 1777 forinţi pentru renovarea ei. Huta din Poiana Codrului este considerată
precursoarea fabricii de sticlă ce funcţionează în zilele noastre în localitatea Poiana Codrului.
Studiile care se ocupă de istoria fabricii si a fabricării sticlei de la Poiana Codrului fixează
începuturile ei în anul 1801 considerând-o o creaţie a fostului conte maghiar Károlyi. Documentele
păstrate în arhivele familiei Károlyi arată că huta a funcţionat deja în anul 1777. Se presupune că în
anul 1801 huta şi-a schimbat locul de funcţionare rămânând însă în hotarul localităţii Poiana
Codrului, aşa cum mai târziu, până în anul 1848 s-a mutat încă de trei ori. La începutul secolului
XIX, între anii 1828-1913 localitatea este menţionată cu numele de Poiana Codrului.
Bunta – Katona op. cit., p. 77-78; Popescu op. cit., p. 426.

23. PORUMBACU DE SUS 5773-1, Felsöporumbák, Oberporumbach, Sib. 19/38
Georg Kraus în cronica scrisă de el arată că producţia sticlei la Porumbacu îşi datorează
obârşia principelui Gabriel Bethlen (1613-1629) care, a poruncit în anul 1625-26 să fie aduşi din
Veneţia, şi anume Murano, “iscusiţi meşteri sticlari“ italieni care au făcut cristal la Porumbacu
(Forembach) în Ţara Făgăraşului. Informaţia a fost preluată şi folosită de către R. Challner în
lucrarea publicată de el cu câteva decenii în urmă.
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Magdalena Bunta, pe baza aceleiaşi surse de informare situează existenţa unei glăjării şi
începutul fabricării sticlei la Porumbac deja în primii ani ai deceniului trei al secolului XVII, cel
mai târziu la 1621 - 22.
La 13 ianuarie 1624 sosesc la Cluj din Ţara Făgăraşului trimişii lui Bethlen (două persoane)
cu sticla Măriei sale, intenţionând să o vândă. Magdalena Bunta consideră că sticla a fost produsă,
mai degrabă la Porumbacu (sau Comana ?), decât să fie adusă de undeva din străinătate date fiind
riscurile transportării ei. Urbariile şi inventarele domeniilor Comana şi Porumbacu din l februarie
l632 dovedesc existenţa concomitentă a două hute care au fiinţat în hotarele celor două domenii la
acea dată şi în perioada anilor l632 - l637.
Urbariul domeniului Porumbacu din anul l632 menţionează în hotarul Porumbacu de Sus o
glăjărie cu toate cele de trebuinţă. Lângă ea şi o moară de sfărâmat piatra cu roată şi două săgeţi.
Din anul 1633 până în anul 1637 nu s-a mai păstrat nici un urbariu la Porumbacu de Sus. Ca
urmare nu avem informaţii nici despre huta de aici. Urbariul din 13 iulie 1637 indică la Porumbacu
de Sus glăjăria care apare "ca începută să fie clădită acum în locul celei vechi''. Mai este menţionat
şi un sticlar.
Stagnarea activităţii hutei în anii 1633 - 1637 o putem pune pe seama întoarcerii la Veneţia
a meşterilor italieni care, după moartea principelui Bethlen, la 15 noiembrie 1629 au fost ''prost
ţinuţi''. Revirimentul s-a produs la începutul deceniului al cincilea al secolului XVII ca urmare a
construirii în 1637 a hutei noi. Inventarul sumar din noiembrie 1642 menţionează ca existente la
huta de la Porumbacu de Sus nu mai puţin de 6200 ''ochiuri'' de sticlă, 80 ploşti late si 400 pahare
poloneze mijlocii. Urbariul din 19 februarie l648 face cea mai completă prezentare a glăjăriei atât
din punct de vedere arhitectonic, cât şi al productiei, instalatiilor şi uneltelor existente la acea dată,
pe baza cărora putem să reconstituim tehnica şi tehnologia de lucru folosite în procesul de
fabricaţie. În anul 1648 huta se afla ''cam la 6 km la sud de sat". De la această dată huta devine
fabrică. Un document din anul 1649 face o nouă descriere a hutei cu inventarul uneltelor.
Inventarele şi urbariile domeniului Porumbacu datând din perioada 1664 - 1680 furnizează
în continuare informaţii despre huta existentă în hotarul Porumbacului. Jurnalele economice
păstrate de la Anna Bornemisza conţin date despre produsele ce se realizează pentru necesităţile
curţii princiare făcând posibilă urmărirea activităţii hutei între anii 1667 - 1668. Ultima însemnare
privind expedierea unui transport de sticlă de la Porumbacu datează din anul 1688.
Urbariul de la 1664 de la Porumbacu de Sus aminteşte supuşii domeniului şi din satele
aparţinătoare care îndeplinesc munci la glăjărie.
Foarte important este inventarul din noiembrie 1674 care menţionează glăjăria şi moara de
sfărâmat piatra precizând că aceasta ''se găseşte din sus de Porumbacu de Sus, sub pădure sau sub
munte'', fiind clădită din bârne de fag calificând-o ''eminentă'' (jeles).
Tot din inventarul de mai sus deducem că după 1664 huta a fost arendată an de an în
condiţii care au făcut ca huta să fie exploatată până la limita rezistenţei instalaţiilor deja
rudimentare necesitând reparaţii. Din aceste motive producţia este redusă şi de proastă calitate, iar
huta este expusă dezastrelor.
Spre sfârşitul secolului XVII, între anii 1693 - 1700 glăjăria continuă să fie arendată pentru
sume modeste unor arendaşi poloni si evrei care, datorită condiţiilor de arendare defavorabile
procesului de producţie ce nu permit luarea de măsuri care să ducă la reparaţii şi modernizări din
punct de vedere tehnic şi tehnologic o duc în pragul falimentului.
In general în perioada 1632 - 1691 muncile calificate sunt executate de către meşteri sticlari
străini, nemţi şi polonezi, iar cele necalificate de către iobagii români. Meseria de sticlar
transmiţându-se din tată în fiu numele de glăjar devenind apelativ frecvent la românii din
Porumbacu şi satele din împrejurimi.
Despre activitatea care se desfăşoară la huta de la Porumbacu de Sus în secolul XVIII
dispunem de informaţii lacunare. În această perioadă domeniul Porumbacu, după stingerea din
viaţă a ultimului membru al familiei Apafi, în anul 1713, a devenit proprietarul Coroanei austriece
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(domeniu fiscal autriac). Dintr-o conscripţie întocmită în 1721-22 reiese că la Porumbacu de Sus
funcţionează o sticlărie ''officina vitrearia'', care este a domnului de pământ (?).
Înainte de 1726 sticlăria a fost reconstruită prin munca grea a iobagilor, care erau obligaţi să
efectueze si diferite alte munci pentru necesităţile sticlăriei.
Inventarul hutei întocmit la data de 26 martie 1760 menţionează atât categoriile de sticlă
produse la Porumbacu, cât şi varietatea extrem de bogată a sortimentelor în cadrul fiecărei
categorii. Documentul reflectă în acelaşi timp activitatea hutei pe o perioadă îndelungată înainte de
anul 1760.
Perioada anilor 1759 - 1764 este o perioadă relativ bogată în informaţii despre huta din
Porumbacu. Ele provin din arhiva familiei Bethlen.
Datorită unei tranzacţii financiare începând din anul l757 domeniul Porumbacu a devenit
proprietatea fratilor Gabriel (1712 ? - 1768) şi Nicolae Bethlen. Începând din anul 1759 Gabriel
Bethlen cedează domeniul fratelui său, huta din Porumbacu devenind însă, proprietate comună
celor doi fraţi, cheltuielile fiind suportate în egală măsură, iar veniturile realizate împărţindu-se la
fel. Administrarea comună a hutei are loc până în vara anului 1762, când Nicolae Bethlen cedează
huta fratelui său Gabriel, care întreprinde o serie de modificări şi modernizări
La 13 august 1761 Gabriel Bethlen încheie la Viena un contract cu un maistru de hută cu
numele de Franz Boschva, care se angajează să vină în Transilvania împreună cu alţi şase meşteri
buni printre care un pictor şi un gravor, şlefuitor. La 11 ianuarie 1762 meşterii angajaţi la Viena au
şi început să lucreze. La 17 ianuarie a sosit la Porumbacu un grup de sticlari.
În urma modernizărilor făcute în timpul lui Gabriel Bethlen, a angajării specialiştilor străini
şi a meşterilor salariţi mai vechi huta de la Porumbacu a înregistrat o producţie însemnată în anii
1759-1763. În această perioadă au fost înfiinţate depozitele din Cluj si Braşov, Alba Iulia, Sibiu şi
s-au încheiat contracte cu negustori din Tara Românească unde se preconiza înfiinţarea unor
depozite, urmând ca sticla să fie transportată până la Turnu Roşu cu căruţele şi de acolo pe Olt, cu
ajutorul unor ambarcaţiuni, în Tara Românească. La 7 septembrie 1762 Bethlen a încheiat un
contract cu negustorul turc Mustafa Aga, în valoare de 10-12000 de florini, termen care până la
urmă a fost prelungit, pare-se până în vara anului 1764.
In anii în care Gabriel Bethlen s-a preocupat personal de treburile legate de funcţionarea
hutei au avut loc o serie de modificări, modernizări în vederea sporirii capacităţii de producţie.
Modernizările preconizate şi înfăptuite de Bethlen în anii 1764-65 au dat roade, schimbările
fiind sesizate pe produsele hutei păstrate până în zilele noastre.
După moartea principelui Gabriel Bethlen în anul 1768 informaţiile despre huta de la
Porumbacu de Sus devin lacunare. În anul 1787 se pare că toate cele trei sticlării din Tara
Făgărasului, Arpasu de Sus, Cârţişoara si Porumbacu, au fost ţinute în arendă de către una şi
aceeaşi persoană Johann Baptist Fischer.
Huta este menţionată la 1847 alături de cele de la Grgengy, Bicsad, Almaşu Mare, Borsec,
Zalanpatak, Arpaşul de Sus şi Cârţişoara.
În anul 1894, după 269 de ani de funcţionare continuă se opreşte definitiv munca la hută, ea
fiind părăsită definitiv.
Kraus 1965, p. 4; Chalner 1992; Bunta op. cit., p. 220, 221; AN.DJC.AOC-N (Socotelile orasului Cluj); Prodan et alii
1970, p. 274, 283, 589, 587, 596, 821, 866, 903, 864, 866, 892 902-90; Prodan 1987 (II), p. 271, 273; Prodan et alii
1976, p. 291-299, 615, 623-637, 788, 790-805, 847, 971-974,991; Lukinisch (f. a.), p. 506-509; Bunta – Katona op.
cit., 1983, p. 68; Saghelyi op. cit., p. 279, 231, 291; Blätter für Geist 1844, vezi la Arpaşul de Sus.

24. RÂŞNOV 5775-3, Barcarozsnyó, Roseneau, Bra. 35 0,310/LL
În afara hutelor de la Comana si Porumbacu în a doua jumătate a secolului XVII şi anume
între anii 1637-1644 este menţiontă ca înfiinţată şi în funcţiune în Ţara Făgăraşului, glăjăria de la
Râsnov (Rosenau). Fondatorul ei este considerat Ştefan Andreas.
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În anul 1813 huta se află la 2 leghe de Râşnov chiar la poalele munţilor Bucegi, dar din
păcate această s-a dărâmat.
Landler 1930, p. 65; Remhard 1978, 1980, 1986; Marienburg op. cit., p. 375.

25. SĂLDĂBAGIU (SĂLDĂBAGIU DE BARCĂU, Szodobagy), BALC 5069- 3, Balyok,
Bih. 6 C
In prima jumătate a secolului XVIII dintre hutele care au funcţionat pe lângă cea de la
Porumbacu, cea de la Săldăbagiu a fost cea mai reprezentativă.
Principalele izvoare de atestare şi cunoaştere a funcţionării hutei sunt scrisorile familiei
Teleki constituite în fondul de documente cu acelaşi nume.
Huta de la Săldăbagiu a luat fiinţă în anul 1722 şi se datorează generalului Karolyi Sandor.
Ea a fost construită probabil pe locul unei hute mai vechi. Sticlarii şi muncitorii au fost aduşi de
către proprietar din străinătate, probabil din fosta Cehoslovacia. Conducerea hutei i-a fost
încredinţată lui Farkas Istvan
În contractul încheiat cu meşterii aduşi din străinătate era inclusă clauza potrivit căreia
aceştia aveau ca datorie să-i înveţe pe tinerii din sat, români şi unguri fabricarea sticlei. La început
la hută au fost şase meşteri: un topitor (smelczer), un fierbător de "frită" (fluszfozo), doi "suller",
un şlefuitor de sticlă (uvegkoto) si patru ucenici.
După cum reiese din indicaţiile date, în anul 1725 la huta de la Săldăbagiu se fabricau, pe
de o parte, sticlă pentru geamuri (ochiuri de sticlă si tablă de sticlă), vase pentru folosinţă casnică
(pahare de bere, pahare cu picior), mult căutatele sticle de pivniţă şi, "din cristal", lustre, precum si
vase decorative pentru masă şi pahare de culoarea rubinului şi violet. Tot atunci, deja în acel an,
apar printre produsele fabricate, pahare din "sticlă de os". Sub această denumire trebuie să
înţelegem desigur paharele din sticlă opal.
Bunta – Katona op. cit., p. 74-77.

26. SIBIŞEL (Respectiv SEBESU, SEBESEL) 5670 - 4s, Osebeshely, Schebeschel, Hun.
9, 308/10.
În a doua jumătate a secolului XVIII, anul 1763, în apropierea Orăştiei (la Sibiselu Vechi ?)
a functionat o hută. Data înfiinţării ei se poate coborî la începutul secolului XVIII. Ipoteza este
susţinută de conţinutul unei scrisori datată 13 mai 1728 expediată din Bratislava de către noul
arendator al glăjăriei proprietarului acesteia.
Concluzia care se desprinde este că huta de la Orăştie şi-a început activitatea înainte de anul
1728.
Ernest Wagner susţine că modul cum se pune problema (existând un singur izvor) poate
genera o confuzie cu Pleşa Huta de lângă Sebeşul Mic (astăzi Poieni) din apropiere de Huedin. La
Sibişel lângă Orăştie, este pomenit şi un atelier de fierărie.
Bielz op. cit., 69; Lipsky op. cit., p. 125; Marienburg op. cit., p. 301; Treunfeld op. cit., 1839, p. 34; Wagner op. cit., p.
124.

27. TĂLMACIU 5772-2, Nagytalmacs, Talmesh, Sib. 57 C,
Andreas Scheiner în lucrarea intitulată Die Sprache Textschreibers Georg Dollert, publicată
la Sibiu în anul 1932 menţionează, în Anexe, p.205 că în anul 1614 a existat la Tălmaciu o glăjărie.
Herbert Hoffman completează afirmaţia lui Scheiner făcând trimitere la revista Achiv des
Vereins für siebenbürgishe Ladeskunde.
Ernst Wagner remarcă faptul că nu există nici o dovadă nouă faţă de cele semnalate de
Herbert Hoffman, afirmaţia primului rămânând îndoielnică.
Scheiner 1932; AVSL, 47, Bd., 19; Hoffmann op. cit., p. 101; Wagner op. cit., p. 124.

28. UCEA DE SUS 5673-4, Felsoucsa, Oberutscha, Bra. 45, 19/55a
Singura informaţie referitoare la huta din Ucea de Sus provine din lucrarea lui J. Bielz care o
consemnează în anul 1783, acesta fiind şi unicul document privitor la ea. Ernest Wagner spune
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despre izvoarele care amintesc huta că sunt sărăcăcioase şi că unicul document existent este de
acord că huta exista înainte de anul 1857.
Bielz op. cit., p. 69; Wagner op. cit., p. 124; Bunta – Katona op. cit., p. 68.

29. VALEA ZĂLANULUI = ZĂLAN 5575-4, Zalanpatak, Cov. 23, 224/10; 5675, Zalan,
Cov. 6, 221/37
În partea de răsărit şi de miazăzi a Ardealului printre hutele existente cea mai timpurie a
fost cea de la Zalanpatak (Zălan). Ea a fost fundată probabil la sfârşitul secolului XVII (1740-1750)
avându-l ca fondator pe Kálnókyi Sámuel. În acea perioadă Zalanpatak se numea moşia
Egyedmezeje.
Atestarea documentară a funcţionării glăjăriei Zalanpatak din ultima decadă a secolului
XVII o deducem din scrisoarea scrisă de fondatorul ei Kálnóky Samuel la 26 octombrie 1694 din
cetatea Micloşoara (Miklosvar-Covasna) adresată oraşului Braşov. În scrisoare Kálnóky scrie că
după ce a văzut oraşul, "frumoasă biserică care se ruinează" (este vorba de Biserica Neagră) se
oferă să vândă oraşului pentru suma de 80 de forinti 10.000 de "farfurii de sticlă" ("ochiuri")
cantitate care a primit-o şi Clujul pentru suma de 100 de forinţi. Huta a fost până în anul 1759 în
administrarea familiei Kálnóky, când acesta a arendat-o. Huta şi-a încetat funcţionarea în anul 1860
după ce a fiinţat în jur de 168-170 de ani. Cauza opririi ei a fost lipsa de lemne. Huta s-a aflat mai
sus de Morile Cucilor, pe malul pârâului Teksa. Orban Balazs spune că în anul 1869 pe când se
plimba pe acolo "huta mai era doar în memoria celor 250 de suflet care mai erau în sat".
Forţa de muncă pe timpul funcţionării hutei a fost asigurată de meşteri stirieni şi cehi,
precum şi de băştinaşi români şi maghiari.
În 1813 huta se afla în pădurea Zalanpatak. În 1839 sunt menţionate numele Zalanypatak,
Zalanyer Glashutte (în l. română glăjerie), Praedim (moşie) cu hută şi Zalany-Üveg-Tsür. În anul
1847 huta a fost menţionată alături de cele de Arpaşul de Sus, Porumbacu, Gorgeny, Bicsad,
Almaşu Mare, Borsec şi Cârţişoara. În 1856 huta deţinea un cuptor şi 10 "oale" pentru topit sticla.
Bunta – Katona op. cit., p. 70; Bläter für Geist 1844; Saghelyi op- cit., p. 231, 291; Treunfeld op. cit., p. 460;
Marienburg op. cit., p. 181.

30. ZAGON 5676, Zagon, Cov. 37.C, 223/19
J. Bielz în lucrarea sa menţionează o hută la Zagon care a fost în funcţiune în anul 1760
fiind cunoscută mai târziu ca huta de la Crasna.
Bunta Magda şi Katona Imre susţin că printre hutele care au funcţionat în Trei Scaune, se
numără şi huta din Crasna, care probabil a început să funcţioneze la începutul secolului XIX.
Strămoşul hutei din Crasna se află deci în Zagon (Bărcani) la poalele Munţilor Întorsurii (Bodzaihegyek) pe mica vale unde se întindeau păduri până în Zagon. Huta a fost mutată la Crasna
probabil în jurul anului 1890. Ernest Wagner susţine că afirmaţia este inexactă, ea fiind valabilă
probabil pentru Zăbrătău, specificând "fără noi dovezi".
În anul 1856 huta deţinea un cuptor şi 10 "oale" pentru topit sticla.
Bielz op. cit., p. 69; Saghelyi op. cit., p. 291; Bunta – Katona op. cit., p. 69; Wagner op. cit., p. 124.

31. ZĂBRĂTĂU (comuna SITA BUZĂULUI) = ÎNTORSURA BUZĂULUI 5776-1,
Szitabodza, Bodzafordulo, Cov. 21 0, 221/21a
Huta a fost înfiinţată în anul 1857 la Zăbrătău, comuna Sita Buzăului lângă pasul Întorsura
Buzăului şi aparţinea baronului Mikes. În anul 1902 huta baronului Mikes se afla la vale de
Întorsura Buzăului.
Bielz E. A. op. cit., p. 285; ÖU 1839, p. 362; Wagner op. cit., p. 124.
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RELAŢIILE ROMÂNO-SLOVACE
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX–LEA LA SIBIU
Aurelia COZMA
aurelia_cozma@yahoo.com
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
RÉSUMÉ: Les Relations Roumain-Slovaques à la fin du XIXème siècle à Sibiu.
Le dernier espace de dix du siècle XIXème et au commencement du XXème siècle est la
période de l’affermissement aux relation dé solidarité, d’amitié et de collaboration Roumain –
Slovaque. Les relation de collaboration s’ont développés dans le context d’un complexe situation
de l’Empire Autriche- Hongrois qui disposse d’une mosaϊque des nationalités animées de lutte de
nationale délivrance.
La collaboration à la fin du XIXème siècle s’est concrété ainsi: l’ immatriculation au Lycée
allemagne de Sibiu des élèves slovaque: Milan Hodza, Jan Botto (Ivan Krasko), l’activité de
journaliste Gustav Augustini au journal „Tribuna”, l’activité de compositeur et d’organiste au
Johann Leoplold Bella et aussi les défenseurs slovaques en procès de mémorandum en 1894.
En 23-24 Mai 2003, le Museé Brukenthal – Museé d’Histoire ansamble avec L’Ambasade
de la République Slovaque de Bucharest ont organisés „Les jours des Slovaques” à Sibiu.
Europa ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea cunoaşte un nou moment de o deosebită
amploare a luptei pentru eliberare socială şi naţională, pentru unitate politică sau pentru
desăvârşirea ei. Dintre statele europene, Imperiul Austro – Ungar dispunea de cel mai bogat mozaic
de naţionalităţi, a căror luptă pentru independenţă naţională submina din interior bazele şi aşa
şubrede ale imperiului. În faţa acţiunilor hotărâte ale naţionalităţilor, cercurile guvernante devin
practic neputincioase, toate soluţiile încercate pentru temperarea lor dovedindu-se, în cele din urmă
falimentare. E adevărat şi faptul că cercurile conducătoare ale imperiului dualist, guvernul de la
Budapesta în special, erau prea lipsite de perspectivă pentru a putea aprecia evoluţia situaţiei.
În acest context studiul relaţiilor româno-slovace prezintă o dublă importanţă. Ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea şi primii ani ai secolului al XX-lea, este perioada care probează
fundamentarea relaţiilor de solidaritate, prietenie şi colaborare româno-slovacă, prin formarea unei
solide baze de masă, ideea colaborării difuzându-se de la cei câţiva conducători politici în rândul
maselor. Apoi relaţiile de colaborare nu s-au dezvoltat izolat, ci dimpotrivă, în contextul unei
situaţii politice extrem de complexe a Austro-Ungariei, ele reprezentând o contribuţie de primă
importanţă la prăbuşirea imperiului bicefal.
Relaţiile româno-slovace s-au manifestat în domeniul ziaristicii, muzicii, pregătirii elevilor
slovaci în Sibiu.
Slovacii ne-au dat în această epocă, ziarişti de limbă română, elemente care s-au identificat
în mod categoric şi definitiv cu ideile româneşti. Figura cea mai reprezentativă este Gustav
Augustini, slovacul care a devenit un remarcabil ziarist român între anii 1892-1900 făcând parte
din redacţiile ziarelor Tribuna din Sibiu şi Tribuna Poporului din Arad. S-a născut în 1851 la
Liptovsky Svaty Mikulas, a făcut studii de matematică, fizică, chimie la universitatea din Praga1,
distingându-se prin entuziasm naţional, entuziasm care l-a dus în temniţă. Părăseşte monarhia
refugiindu-se în regatul român în 1883 la Bucureşti, bucurându-se de sprijinul şi prietenia lui
Gheorghe Brătianu. Adevărata sa activitate publicistică, românească începe în 1893 când la
1

Transilvania, 1944, p. 421.

233

A. Cozma - Relaţiile româno-slovace la sfârşitul secolului al XIX–lea la Sibiu

îndemnul lui Grigore Brătianu, preşedintele Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor,
Eugen Brote îl invită să intre în redacţia Tribunei din Sibiu2. Primul său articol în ziarul sibian,
intitulat Vocea unui Slovac apare la 27 ianuarie 1893 cu o notă explicativă din partea redacţiei:
„autorul acestui articol este domnul Gustav Augustini colaborator la redacţia Tribunei care s-a
însărcinat cu misiunea de a ţine publicul românesc la curent cu mişcările popoarelor slave din
monarhie şi cu vocile presei lor”3. Autorul schiţa necesitatea colaborării româno-slovace,
colaborare căreia i-a rămas credincios întreaga viaţă. Anul începerii colaborării lui Gustav
Augustini la Tribuna coincide cu anii cei mai agitaţi din istoria românilor: în 1893 a început
procesul memornadiştilor. Fidel politicii sale de apropiere între cele două popoare, Gustav
Augustini prin Tribuna informa publicul românesc despre mişcarea slovacilor, iar prin ziarul
Narodnie Noviny, ce apărea la Bratislava, ţinea la curent pe slovaci cu acţiunile românilor. În
această direcţie sunt de amintit, protestele apărute în ziarul de la Bratislava la începutul lunii iulie
în legătura cu interzicerea Conferinţei Naţionale a Partidului Naţional Român convocată la Sibiu:
”Români şi slovaci ! Nu-i aşa că vom merge mână în mănă?”4.
Interesul ce purta celor două popoare l-au făcut iubit în ambele tabere, încât românii îl
considerau un adevărat „ambasador slovac”, iar fraţii de acasă un vrednic reprezentant al
românilor. Pentru consolidarea raporturilor şi a colaborării politice dintre slovaci şi români,
Augustini nu lupta numai cu condeiul, ci deseori făcea apel şi la cuvântul rostit, fiind şi un
emoţionant orator. Intelectual cu vederi largi Gustav Augustini nu urmărea numai apropierea
politică a celor două popoare, ci şi o conlucrare culturală, o cunoaştere a comorilor literare şi
artistice ale românilor şi slovacilor. În august 1893 împlinindu-se 100 de ani de la naşterea poetului
slovac Ian Kollar, un Vasile Alecsandri al poporului slovac, Augustini organizează un pelerinaj
românesc la mormântul poetului în Slovacia şi publică în Tribuna o amplă evocare a marelui său
compatriot. O întâlnire emoţionantă a avut Gustav Augustini în toamna lui 1893 cu Vasile Lucaciu
pe care îl cunoscuse cu un an înainte la Bucureşti şi care acum ispăşea la Budapesta una din
numeroasele sale condamnări5.
În cei doi ani dominaţi de procesul memorandului, condeiul slovacului a fost necontenit în
serviciul durerilor şi elanului românesc, el fiind unul din principalii colaboratori ai lui Ioan Raţiu şi
organizator al Congresului Naţionalităţilor, ţinut la Budapesta în 18966. De îndată ce autorităţile
maghiare şi-au anunţat intenţia tragerii la răspundere a memorandiştilor, un număr de opt avocaţi
slovaci îşi vor oferi serviciile pentru a-i apăra pe acuzaţii români. Pentru a sublinia caracterul
politic al procesului şi trăinicia alianţei româno-slovace vor fii prezenţi lideri ai slovacilor: Iaroslav
Minich, Stefan Faynor, Ian Vanovici. Pregătindu-se acest proces, Comitetul Naţional Român al
PNR în şedinţa din 3-4 aprilie 1894, prin rezoluţia adoptată, declară Memorandul ca operă a PNR
iar tipărirea, răspândirea şi prezentarea sa ca un rezultat al hotărârii luate în unanimitate de
conferinţa partidului din 20-21 ianuarie 1892. Se exprima convingerea că „ poporul român nu poate
pierde, ci numai câştiga din acest proces. El va contribui mai mult la cunoaşterea şi popularizarea
în străinătate a problemelor româneşti”7. Momentul va genera o efervescenţă rar atinsă de mişcare
naţională românească în acest deceniu. Efervescenţa mişcării naţionale din ajunul şi din timpul
procesului memorandiştilor va evidenţia un aspect al activităţii lui Gustav Augustini, atitudinea sa
exprimată în discursul pe care îl rosteşte la banchetul dat în onoarea reprezentanţilor sibieni pe
banca acuzaţilor. Bun orator, cunoscător al istoriei românilor, Gustav Augustini numeşte acest
proces „lupta de la Cluj”, o analizează, prezentând-o antitetic cu bătălia de la Călugăreni, ambele
reprezentând momente de referinţă în istoria românilor; el arată că în lupta de la Cluj armata va fii
„sabia dreptului”. În lupta de la Călugăreni afirma el, câteva mii de români au apărat cu sabia limba
2

Studii. Revistă de Istorie, 1970, tom. 23., p. 918.
Tribuna, X, 1893, 27 ianuarie.
4
Ibidem.
5
Tribuna, X, 1893, 31 octombrie.
6
Transilvania, 1944, p. 425.
7
Tribuna, IX, 1892, 21 ianuarie.
3
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şi legea strămoşească. Scopul evident era în a sublinia dificila misiune a celor 28 prezenţi în „lupta
de la Cluj”. Numărul acestora nu se limita la 28, ci cuprindea întregul popor român, iar la dragostea
nemărginită faţă de poporul românesc care îi însoţeşte pe eroii săi se alipeşte şi dragostea poporului
slovac şi sârb precum şi a tuturor popoarelor asuprite. Augustini sublinia continuitatea în timp a
luptei românilor pentru libertate şi unitate naţională, precum şi unitatea de acţiune a tuturor
românilor dincolo de graniţele artificiale impuse de o situaţie politică de moment. Cuvântarea lui
Augustini relevă încrederea sa în succesul final al luptei românilor, luând în considerare şi faptul că
momentul Călugăreni a însemnat o etapă necesară în procesul primei unificări politice. Procesul a
fost fixat pentru ziua de 7 mai 1894, dintre avocaţii slovaci care îşi oferiseră sprijinul erau prezenţi:
dr. Milos Stefanovic, ca apărător a lui Vasile Lucaciu, Matus Dula ca apărător a lui Daniel P.
Barcianu şi Stefan Faynor ca apărător a lui Rubin Patiţia. Pentru a putea informa opinia publică
despre desfăşurarea procesului, ziarele slovace Narodnie Noviny, Slovak au avut un corespondent
special în persoana lui Paul Blacehano. Afirmarea plenară la proces a conştiinţei naţionale a
românilor, exprimată extrem de sugestiv în cuvântul lui Ioan Raţiu i-a îndemnat pe fruntaşii slovaci
să caute şi alte forme de colaborare pe lângă cea politică.
În iunie 1897, Gustav Augustini părăseşte Sibiul pentru a-şi continua activitatea la Arad la
ziarul Tribuna Poporului, Augustini publicând în Telegraful Român un emoţionant „Cuvânt de
rămas bun” adresat sibienilor8. În 1899, chemat de nostalgia Slovaciei se reîntoarce pe meleagurile
natale unde înfiinţează un ziar, dar în curând după un scurt popas la Budapesta, revine la Arad unde
în februarie 1900 în urma unei incurabile depresii îşi pune capăt zilelor. Ultima sa dorinţă, ca
preotul român să-i cânte veşnica pomenire, i-a fost respectată cu sfinţenie de amicii săi dovedind
completa sa contopire cu spiritul şi ţărâna pământului românesc. A fost înmormântat la cimitirul
Eternitatea din Arad. În 1901, Vasile Goldiş lua fericita iniţiativă de a ridica un monument funerar
în amintirea celui dispărut, aducând la cunoştinţa românilor motivul pentru care a organizat colecta:
„...Iată, vreau să ridic o cruce pe mormântul slovacului Gustav Augustini, care ne-a iubit pe noi mai
mult doar decât ne iubim noi înşine. Veniţi toţi câţi l-aţi cunoscut... veniţi toţi câţi aţi auzit de
numele lui, că sufletul lui Augustini pe toţi v-a cuprins în nemărginita lui iubire românească... Cât
de mult ne-a iubit omul acesta pe noi!”9.
În 1903 în Tribuna Poporului din Arad, un tânăr arhitect, Alexandru Liuba, anunţa
hotărârea de a-i realiza monumentul. Alături de monument, mormântul lui Augustini se bucura şi
de umbra a doi brazi trimişi de sora sa din Slovacia, ca un simbol de veşnică amintire şi dragoste de
pe pământurile natale.
Pe fondul amintit al extinderii colaborării româno-slovace pe toate planurile posibile se
înscriu şi relaţiile dintre organizaţiile de femei din Slovacia şi Transilvania. Primul pas era făcut de
tinerele românce prin cununa de lauri pe care o trimit lui Hurban Vajanski în închisoare. Augustini
va sesiza importanţa gestului în sensul colaborării româno-slovace scriindu-i lui Hurban Vajanski
şi în acelaşi timp societăţii femeilor slovace Zivena. În scrisoarea lor de mulţumire notau: „Iubite
surori românce simţim o adevărată sfială faţă de nobleţea sufletului vostru. Prin darul vostru aţi
reuşit să aduceţi mângâiere sufletului nostru şi prin aceasta ne-aţi dat nouă tuturor chezăşia iubirii
şi a simpatiei voastre pentru poporul nostru. În acest semn, al unor suflete frumoase, vedem un
lucru de mare însemnătate al cărui rost este încă acoperit de vălul viitorului. Voi aţi făurit cea dintâi
verigă de aur călită în focul suferinţei. La această verigă se va adăuga o a doua, o a treia tot aşa şi
din partea noastră. Fie ca aceste verigi să lege naţiunile noastre într-un lanţ puternic, mai tare decât
atacurile vrăşmaşilor”10.
Tinerele românce din Sibiu se vor constitui la 2 iunie 1894 într-o societate cu scop de a
putea lua parte la orice acţiune socială şi naţională. Preşedintă a fost aleasă Felicia Raţiu. La scurt
timp după constituire în numele societăţii sibiene, Felicia Raţiu trimite o scrisoare tinerelor din
Turciansky Sveto Martin. În scrisoare se afirma „voi şi noi suntem destinate a fii vestalele moderne
8
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care să păzească neadormite focul sacru al existenţei neamurilor noastre. În acest destin comun
zace legătura strânsă de tovărăşie între fiicele a două naţiuni pe cât de vrednice de fericire pe atât
de nenorocite”11.
Relaţiile dintre organizaţiile de femei din Transilvania şi Slovacia nu s-au limitat la
schimbul epistolar chiar dacă aceasta a fost forma cea mai frecventă şi cu o îndelungată
continuitate. Se ajunge în fapt la o colaborare efectivă. Slovacele în intenţia de a dovedi că
sentimentele de caldă prietenie nu se rezumă la câteva persoane, au alcătuit o adresă colectivă de
mulţumire cu 422 de semnături, din toate comitatele Ungariei de Sus căreia i-au dat forma unui
splendid album.
În acest ultim deceniu, şcolile secundare slovace fiind desfiinţate încă în 1874, un număr de
elevi au urmat cursurile Liceului Andrei Şaguna din Braşov şi ale Liceului german din Sibiu.
Există şi posibilitatea ca un număr de fete să fi urmat cursurile şcolii civile de fete a Astrei. În
raportul delegatului de pe lângă şcoala civilă de fete a Asociaţiunii pe anul 1892 era trecut:
„Aplicarea încă a unui învăţătoriu suplentu precum dispune paragraful 9 din statutul de organizare
– şi anume pentru ca elevele noastre ce vin din ţările străine fără cunoştinţe exacte de limba
română. Progresul ce-l fac în semestrul I e problematic”.
Dintre cei mai cunoscuţi elevi ce au urmat cursurile şcolilor transilvănene, amintesc pe
Milan Hodza în primul rând, pe Ioan Botto (Ivan Krasko) ulterior reputat poet şi traducător al lui
Eminescu - absolvent al liceului Andrei Şaguna în 1896 -, Igor Ruppeldt, nepot al lui Augustini,
absolvent al liceului german din Sibiu, pe Ian Zanturecky, lider al mişcării tineretului slovac12.
Augustini propune pentru început liceul german din Sibiu ce le oferea tinerilor slovaci posibilitatea
cunoaşterii limbii române şi continuarea apoi a studiilor la şcolile româneşti din Braşov, Blaj,
Beius. Şcolile cu care Augustini a intrat în contact îl asigură că elevii slovaci vor fi primiţi la fel de
bine ca şi cei români. Pe această bază, Comitetul Central al Partidului Naţional Slovac hotărăşte la
26 aprilie 1894 trimiterea de elevi slovaci la studii în Transilvania.
A vorbi astăzi de Milan Hodza este cel mai potrivit moment din mai multe motive: politice
având în vedere confruntările de păreri în Europa zilelor noastre. Concepţiile actuale privind felul
în care ar trebui să arate Europa şi în ce direcţie ar urma să se îndrepte în viitor se apropie foarte
mult de părerile lui Milan Hodza. Politicianul Milan Hodza a venit în contact cu mediul românesc
încă din tinereţe. Şi în viaţa sa a intervenit acel moment unic al istoriei slovace şi româneşti când sa luat hotărârea ca elevii din liceele slovace de stat şi confesionale cu predare în limba slovacă să
studieze în licee din Transilvania. Încă din timpul Monarhiei Habsburgice în 1905 a devenit deputat
în Parlamentul ungar de la Budapesta, unde a înfiinţat Clubul Naţiunilor nemaghiare. A colaborat
cu reprezentanţii naţiunilor din Ungaria pe care i-a unit pentru revendicările comune. Întreaga viaţă
a activat ca ziarist, scriitor şi om politic. Scrierile sale cuprind 7 volume, mai cunoscute fiind
Sciziunea cehoslovacă şi în limba engleza Federaţia în Europa13.
Spre deosebire de evenimentele politice care pot fi încadrate în limite foarte bine
determinate în timp, pentru mişcarea culturală este foarte dificil întrucât fenomenul cultural s-a
dezvoltat în permanenţă fără a cunoaşte momente de discontinuitate. Aspecte ale acestui fenomen
apar şi în presă, în Tribuna îndeosebi, ele fiind ignorate de cercetarea istorică până în prezent.
Cantitativ şi calitativ cele mai preţioase informaţii sunt furnizate între anii 1893-1895. O primă
informaţie deosebit de importantă este furnizată de un articol apărut în Tribuna în februarie 1893.
Autorul articolului, necunoscut, probabil un filolog, menţionează faptul că cercetările sale au dus la
descoperirea a aproximativ 25 de cuvinte referitoare la viaţa ciobănească, specifice doar limbilor
română şi slovacă printre care: sălaş, jintiţă, urdă, ciută, cornută, etc. Autorul specifică faptul că
respectivele cuvinte nu sunt întâlnite în nici o altă limbă slavă. Fără a data cu exactitate perioada
asimilării cuvintelor respective în cele două limbi, autorul consideră aceasta ca o dovadă a unor
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întâlniri între ciobanii români şi slovaci probabil cu ocazia sălaşelor de iarnă14. În perioada amintită
în Tribuna apar scurte articole care aveau ca obiect limbile slave. În decembrie 1894 Ioan Bogdan
publică o serie de articole intitulate sugestiv Însemnătatea limbilor slave pentru noi. Ioan Bogdan
propune cu scop exclusiv teoretic predarea limbilor slave în universităţi. El propune chiar un nou
obiect de studiu, filologia slavo-română. Autorul îşi motivează în următorul mod concepţia:
„Filologia slavă are pentru noi românii o importanţă deosebită, o importanţă mult mai mare decât
pentru celelalte populaţii neslave, deoarece noi abstracţie făcând de lituani suntem singurul popor
neslav din Europa care am suferit o înrâurire directă şi statornică din partea slavilor împrumutând şi
păstrând mai multe secole, limba, literatura şi cultura lor”15.
În condiţiile în care maghiarii pregăteau serbările milenare se încearcă o replică şi pe plan
cultural, replică e adevărat cu adânci implicaţii politice. Augustini reproduce în acest sens în
Tribuna un articol semnat de istoricul slovac Francisc V. Sasinek. Istoricul slovac considera că
neamul sosit în Ungaria cu Arpad în secolul IX nu a fost un neam maghiar, ci unul turco-bulgar.
Opinia sa avea la bază afirmaţia lui Constantin Porfirogenetul. Maghiari, considera Sasinek, erau
urmaşii pecenegilor, iazigilor şi cumanilor aşezaţi aici în secolele XI, XII, XIII. El propune
discutarea tezei de istoricii români.
Pe acelaşi plan cultural, eforturile slovacilor pentru înfiinţarea unei noi societăţi culturale
sunt încununate de succes după aproape două decenii. Asociaţiei Matica Slovenska desfiinţată la
1874 îi supravieţuise doar Asociaţia Sf. Voitech societate cu caracter religios insuficientă pentru
amploarea mişcării culturale slovace. Eforturile lor în acest sens sunt încununate de înfiinţarea în
1895 a Societăţii Muzeale Slovace. La data înfiinţării, societatea număra 200 de membrii, dispunea
de 1450 florini strânşi din donaţii şi, avea ca organ ştiinţific revistă de specialitate. Scopul societăţii
era „studiul etnografic, natural ştiinţific, arheologic, şi istoric al ţării slovacilor”16.
În domeniul muzicii relaţiile cu slovacii s-au menţinut prin Johann Leopold Bella (Ian
Levoslav Bella) care s-a născut la 4 septembrie 1843, într-o familie numeroasă a unui învăţător
catolic. Gimnaziul l-a făcut la Leutschau (Levoca) unde a fost sub îndrumarea muzicianului
Leopold Vorak. Această legătură a făcut ca la comuniune tânărul Bella botezat cu numele Johann
Ignaz (Ian Ignac) să i-a numele mentorului său numindu-se Johann Leopold.
Formarea sa muzicală a fost desăvârşită în 1863 la Viena, apoi a fost mai întâi profesor de
muzică în Banska Bystrica, apoi director muzical în oraşul Kremnitz. Cu toate acestea un post pe
măsura lui s-a ivit abia în 1881, când la chemarea Presbiteriului s-a mutat în Sibiu. Ca urmaş al lui
Hermann Bőnicke, a preluat postul de cantor al oraşului şi pe cel de profesor de muzică la liceul
evanghelic. Un an mai târziu s-a căsătorit cu tânăra de numai 17 ani Augusta Luise Maria
Vellmann (fig. 1); faptul că soţia sa era protestantă şi că lucra pentru aceştia l-au făcut să treacă la
credinţa evanghelică17.
În afară de slujbele menţionate, a preluat şi conducerea asociaţiei muzicale, iar în 1899 a
devenit primul dirijor al corului bărbătesc Hermania. Sub conducerea sa a cântat o serie de opere
între anii 1887-1906 cum ar fi cele ale lui Mozart, Bastiene şi Bastienne 1895, Don Juan 1904,
Wagner Olandezul zburător 1901, Beethoven Fidelio 1906. Bella a avut mari contribuţii la
dezvoltarea vieţii muzicale sibiene ducând concertele şi muzica bisericească la cel mai înalt nivel.
O înclinaţie deosebită o avea pentru orgă, a compus chiar unele lucrări pentru orgă făcând dovadă
că era un maestru al improvizaţiilor, printre compoziţii remarcându-se lucrarea O orgă a timpului
nostru 1894. Bella a participat la redactarea primei cărţi unitare de cântece pentru biserica
evanghelică, editând şi o carte pentru cor pe 4 voci (1898) şi una pentru orgă (1900).
La 1 septembrie 1916 se retrage din activitate iar în 1919, după 38 de ani de activitate
renunţă şi la conducerea asociaţiei muzicale, dar rămâne până la alegerea unu nou conducător.
Activitatea sa a fost răsplătită prin conferirea titlului de onoare, a unei pensii şi organizarea unui
14
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concert de adio în 27 mai 1919, cu un program alcătuit exclusiv din operele sale şi dirijat de el.
Mutarea la Viena are la bază două motive: primul era acela că dorea să-şi petreacă bătrâneţile lângă
fiica sa, iar cel de al doilea că autorităţile române de după 1918 nu i-au recunoscut cetăţenia
română. La Viena, cu prilejul aniversării în 1923 a 80 de ani, a fost omagiat la nivel naţional de
colonia slovacă din Austria, un an mai târziu plecând la Pressburg (Bratislava), unde moare în 25
mai 1936 în vârstă de 93 de ani.
Opera sa de compozitor cuprinde toate genurile şi chiar o operă de trei acte Wieland
Fieraru terminată în 1899. Aceasta este de inspiraţie wagneriană, cu un text scris în germană de
către Oskar Schlemm, fiind prezentată pentru prima oară în Bratislava în 192618.
Pentru întărirea şi dezvoltarea relaţiilor cu Slovacia, al colaborării şi respectului reciproc în
zona central – europeană, pentru cinstirea istoriei şi înaintaşilor, in 23-24 mai 2003 la Sibiu,
Muzeul de Istorie în colaborare cu Ambasada Republicii Slovacia din Bucureşti, s-au organizat
Zilele Slovaciei cu următorul program:
- vineri 23 mai, orele 9: Deschiderea forumului economic româno-slovac la Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, str. Telefoanelor nr. 1.
- orele 11-18: Simpozion ştiinţific: „Milan Hodza şi politica central – europeană„ în saloanele
baroc.
- orele 18,30: Depuneri de coroane de flori la placa comemorativă Jan Leopold Bella, str.
General Magheru nr. 12.
- orele 19: Concert omagial la Biserica evanghelică, Sf. Maria, Piaţa Huet.
- Sâmbătă, 24 mai: orele 10,30: Dezvelirea plăcii comemorative a lui Milan Hodza din str.
Centumvirilor nr. 4 (fig. 2).
- orele 11: Vernisajul expoziţiei: Slovacii la Sibiu la sediul Muzeului de Istorie (fig. 3).
- orele 12: Biserica Sf. Ursula, str. General Magheru nr. 38: rugăciune în amintirea slovacilor
care au locuit în Sibiu. Microconcert oferit de corala Allegretto.
În această acţiune, Muzeul de Istorie a fost implicat cu simpozionul Milan Hodza în politica
central europeană şi expoziţia Slovacii la Sibiu (fig. 4).
În expoziţie ne-am propus să prezentăm prin documente şi obiecte tridimensionale,
personalităţi slovace din domenii diverse care au studiat şi activat la Sibiu la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Expoziţia a avut trei secţiuni: Milan Hodza –
personalitate de talie europeană, Johann Leopold Bella [Jan Levoslav Bella], organist, compozitor
şi dirijor, iar secţiunea a III-a a expoziţiei, prezintă Elevi slovaci care au studiat la Sibiu,
activitatea ziaristului Gustav Augustini la ziarul „Tribuna” şi apărători slovaci ai
memorandiştilor.
Relaţiile româno-slovace au fost anterioare secolului al XIX-lea, motiv pentru care
expoziţia a fost agrementată cu pictură executată de pictorul slovac Ieremia Stranovius care a trăit
la Sibiu în secolului al XVII-lea şi pictorul transilvănean Johann Martin Stock care a trăit şi lucrat
la Bratislava 13 ani după care a revenit la Sibiu, punându-se în slujba guvernatorului Samuel von
Brukenthal.
Pentru acţiunea organizată la Sibiu, Ministerul Culturii al Republicii Slovace, prin domnul
Jan Soth, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Slovace la Bucureşti, a transmis
scrisori personale de mulţumire celor care au organizat festivităţile (fig. 5).
Toate idealurile pentru care au luptat la sfârşitul secolului al XIX-lea românii şi slovacii,
dăruindu-şi viaţa înţelegerii şi prieteniei între popoare, au deveni realizabile în secolului al XXI-lea
când Europa va deveni unită cu idealuri comune.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR / LA LISTE DES PHOTOS:
Fig. l Johann Leopold Bella şi soţia sa, Augusta Luise Maria Vellmann (Arhiva Centrală a Bisericii
evanghelice C.A. din România, fond Johann Leopold Bella). Johann Leopold Bella et sa
épouse, Augusta Luise Maria Vellmann.
Fig. 2 Placa comemorativă a lui Milan Hodza pe str. Centumvirilor nr. 4. La plaque
commemorative du Milan Hodza située sur la rue Centumvirilor, no. 4.
Fig. 3 Afişul expoziţiei Slovacii la Sibiu. L’affiche de l’exposision Les slovaques à Sibiu.
Fig. 4 Vernisajul expoziţiei Slovacii la Sibiu. Le vernissage de l’exposition Les Slovaques à Sibiu.
Fig. 5a Decorarea domnului Director Cornel Lungu pentru iniţiativa organizării manifestării Zilele
Slovace la Sibiu. L’action de décoré au Monsieur Directeur Cornel Lungu pour l’initiative
d’organisation Les jours Slovaques à Sibiu.
Fig. 5b,c Scrisoare de mulţumire din partea Ministerului Culturii al Republicii Slovace (original şi
traducere) pentru organizarea manifestării Zilele Slovace la Sibiu. La lettre de
remerciment de part du Ministèr de la Culture du République Slovaque pour
l’organisation Les jours Slovaques à Sibiu.
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UN OCCIDENTAL DESPRE TRANSILVANIA:
JANE EMILY GERARD, The Land beyond the Forest, 1888
Radu TEUCEANU
raduteuc@yahoo.com
Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal
ABSTRACT: A WESTERNER ABOUT TRANSYLVANIA
In this book published in 1888, the Scottish writer Emily Gerard presents her impressions about
Transylvania. The authoress spent two years in Transylvania, between 1883 and 1885, when she
probably gathered documentary material out of which she completed the present book. The book
contains 56 chapters. Among the great amount of information in the book notable are the
authoress’s considerations about Sibiu and the family von Brukenthal. The most important feature
of the book is the illustration, two paintings of Johann Böbel being reproduced. As to the
circulation of the book, The Land beyond the Forest is mainly in the possession of university
libraries in English-speaking countries.
Articolul de faţă are drept subiect lucrarea în două volume având-o ca autoare pe scriitoarea
scoţiană (Jane) Emily Gerard în 1888. Cartea se găseşte în Biblioteca Muzeului Brukenthal din
anul 1926, la cota II 11604, unde a intrat din colecţiile Societăţii Carpatine (Siebenbürgischer
Karpathenverein), a cărei ştampilă o poartă pe pagina de titlu (fig. 2).
Destul de puţin cunoscută – există un studiu, intitulat “Madame Dracula: The Life of Emily
Gerard”1 al filmologului dr. Lokke Heiss, preocupat mai ales de mitul lui Dracula, la crearea căruia
a contribuit în mod decisiv Emily Gerard – Emily Gerard s-a născut în Scoţia, la Jedburgh, în anul
1849 şi a murit în 1905. Romancier şi critic literar, ea a început să scrie în 1879. Primul ei roman,
Reata: What’s in A Name, a fost publicat în 1880, urmat de Beggar My Neighbour (1882, în
colaborare cu Dorothea Gerard, sora autoarei), The Waters of Hercules (1885), apoi de eseul
Transylvanian Superstitions (1885), de romanele A Secret Mission (2 vol., 1891), A Sensitive Plant
(3 vol., 1891, în colaborare cu Dorothea Gerard), The Voice of A Flower (1893), A Foreigner
(1896), The Tragedy of A Nose (1898), The Heron’s Tower (1904) şi Honour’s Glassy Bubble, A
Story of Three Generations (postum, 1906) şi de alte scrieri, în principal nuvele şi critică literară.
Romanul Beggar My Neighbour este «o relatare captivantă şi completă a vieţii rurale din Polonia
răsăriteană, cu nobili libertini şi risipitori, ţărani săraci, preoţi şi cămătari evrei»2. Celelalte opere
beletristice – la care nu am avut acces şi nu avem informaţii despre conţinutul lor – ale autoarei au
şi ele ca tematică, după cum bănuim, aspecte din societăţile est-europene contemporane, autoarea
petrecându-şi o bună parte a vieţii în Europa centrală. Căsătorită cu cavalerul Miecislas de
Laszowski, un militar care a avut comanda unei brigăzi de husari în Transilvania între 1883 şi
1885, în aceşti doi ani în care a trăit aici Emily Gerard a adunat, desigur, material documentar şi, în
egală măsură, puternice impresii personale care au determinat-o să scrie cartea de care ne ocupăm
în lucrarea de faţă. The Land beyond the Forest aşadar este, prin tematică, o transilvanica, adică o
lucrare având ca temă Transilvania.
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Cartea cuprinde 56 capitole, cele mai multe capitole având între 10 şi 15 pagini, cu tot cu
ilustraţii. După o prefaţă şi un capitol introductiv, urmat de un capitol istoric, unul politic şi unul
conţinând primele impresii despre Transilvania, autoarea trece în capitolele următoare la descrierea
saşilor (capitolele 5–6), a românilor (capitolele 17–25), după care urmează două capitole despre
«superstiţiile» românilor şi alte două despre cele ale saşilor. În capitolul 31 ea vorbeşte despre
comorile îngropate, în capitolele 32–37 despre ţigani, în capitolul 38 despre secui şi armeni, în
capitolul 39, despre regimentele de frontieră. Capitolul 43 este dedicat familiei von Brukenthal,
capitolul 46, carnavalului din Cluj, capitolul 48, Braşovului, iar capitolul 49, Sinaiei.
Emily Gerard se deosebeşte în anumite privinţe de alţi călători englezi care au cunoscut
Transilvania înaintea ei. Până la ea, britanicii aveau o imagine în general negativă despre români,
chiar şi despre elita românească şi evitau în general contactul cu aceştia, mărginindu-se să
frecventeze mediile maghiare şi germane care erau, de fapt, mediile protestante, mai apropiate
modului lor propriu de gândire, «trasându-se astfel frontiere etnice şi religioase în chiar interiorul
ţării şi încercându-se chiar o analogie forţată între comunitatea maghiară şi englezi»3. Concluzia
mai mult decât evidentă este că românul, şi în special cel ortodox, este «Celălalt». Spre deosebire
de precursorii ei, autoarea le recunoaşte românilor meritele, chiar dacă nu îi recunoaşte ca factor
politic activ în contextul contemporan şi este de parere ca viitorul acestora va fi unul luminos. De
asemenea, itinerariile Emily-ei Gerard sunt mai diversificate şi observaţiile de orice natură pe care
le face sunt cu mult mai detaliate decât ale altor conaţionali. De asemenea, nu trebuie să pierdem
din vedere nici contextul istoric în care ea scrie. În ansamblul cărţii, Emily Gerard construieşte o
imagine sumbră şi neliniştitoare. Astfel, un fragment din cartea Carmen-ei Andraş este perfect
ilustrativ: „Evoluţia reprezentărilor britanice despre România va lua o turnură îngrijorătoare în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, când Imperialismul victorian se va confrunta cu propria sa
faţă întunecată, pierzând din marea siguranţă şi superba sa autoritate. Atunci, alteritatea
răsăriteană, stigmatizată şi culpabilizată (în speţă cea transilvană) va lua proporţii demonice în
imaginarul anglo-saxon, ca o declanşare a mult profeţitului «imperialism invers» asupra centrului
civilizaţiei mondiale, care era chiar Marea Britanie.
Teama de un pericol vag care putea ameninţa civilizaţia apuseană; îngrijorarea în faţa semnelor
care anunţau dezitegrarea imperiului colonial britanic”.4
De asemenea, perioada în care scrie autoarea, în care se practica pe scară largă darwinismul,
retorica rasială şi în care naţionalismul era în declin îşi pune amprenta din plin asupra cărţii. Astfel,
ea face descrieri amănunţite, care au uneori un ton aproape riguros ştiinţific, ale înfăţişării şi
tipurilor rasiale ale tuturor etniilor pe care le întâlneşte, face comparaţii între sexe şi face aprecieri
în ceea ce priveşte firea şi aptitudinile fiecărei etnii în parte.
Chiar intrarea în Transilvania este un moment de tensiune, autoarea afirmând că şesurile
maghiare lasă brusc locul unor munţi abrupţi, cu pereţi aproape verticali, în care au fost săpate
drumuri şi căi ferate care urmează traseul sinuos al văilor strâmte din regiune. Ni se prezintă o
geografie mitică, stranie, ostilă. Cheile Turzii îi apar autoarei ca «o pâine magnifică tăiată în două
de un cuţit gigantic» şi observă «caverne adânci şi întunecoase, în trecut adăposturi ale tâlharilor»,
care «umplu ca un fagure aceşti pereţi stâncoşi5.» Atunci când vorbeşte despre oraşe, pe care,
evident din motive de limbă sau mediu frecventat, le menţionează întotdeauna cu numele german,
autoarea scoate în evidenţă multe aspecte negative şi neliniştitoare. Ea deplânge igiena precară a
oraşului, starea proastă a caselor şi a străzilor, impuritatea apei de băut din oraş, pe seama căreia
era pusă mortalitatea infantilă ridicată. La Sibiu, ea remarcă «coamele grele şi mari de acoperişuri,
turnurile de pază părăsite, meterezele străvechi, străzile întortocheate6», «toate combinându-se
pentru a da impresia unui trecut care abia s-a şters şi a unui prezent care nu a pătruns încă aici7».
Oraşul îi aminteşte de unele străzi din Nürnberg şi de porţiuni din Bregenz. Deşi descrie
3

Andraş 2003, p. 58.
Idem, p. 358.
5
Gerard 1888, I, p. 35.
6
Ibidem, I, p. 36.
7
Ibidem, I, p. 37.
4
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Depresiunea Sibiului ca «o câmpie întinsă şi fertilă, presărată de sate săseşti solid construite8», ea
deplânge starea proastă a străzilor din oraş şi faptul că gazul aerian era necunoscut, oraşul fiind
insuficient iluminat de lămpi de petrol afumate.
Vorbind despre saşi, ea observă faptul că aceştia au reuşit să-şi menţină identitatea numai
datorită conservatorismului lor: «s-au agăţat în mod încăpăţânat, tenace, orb de fiecare
particularitate de limbă, costum şi obicei9», arătând pe atunci ca în basoreliefurile din secolele al
treisprezecelea şi al paisprezecelea. Ea descrie ţăranul sas ca fiind caracterizat de virtuţi solide şi
spirit independent, dar îi critică pe saşi pentru felul lor de a fi, prea patriarhal şi prea puţin
sofisticat, observând faptul că până şi ataşamentul lor faţă de patria-mamă, Germania, este mai
mult o opţiune pragmatică. Ea îi acuză pe saşi de conservatorism exagerat, care le compromite
eforturile în toate domeniile, inclusiv în şcoli.
Vorbind despre români10, autoarea îi are în vedere mai ales pe ţărani şi pune în evidenţă şi
natura mai aparte a vieţii spirituale a românilor, care erau în acelaşi timp creştini şi practicanţi ai
unor obiceiuri de tip păgân, ancestral («chiar şi astăzi românii sunt cel mai bine descrişi prin
definiţia paradoxală de creştini-păgâni sau păgâni-creştini11»). Ea mai e surprinsă şi de faptul că
preoţii nu par să fie modele de virtute şi educaţie faţă de restul enoriaşilor, în contrast cu clerul din
vestul Europei şi chiar cu cel săsesc, preotul român de la sat fiind de fapt «un ţăran cu barbă12». În
ceea ce priveşte biserica ortodoxă, despre care vorbeşte folosind termenul «Biserica Orientală»,
autoarea vorbeşte despre «formele mai graţioase ale acesteia, ceremoniile ei mistice şi doctrinele
arbitrare13». Afirmaţia privind caracterul arbitrar al doctrinelor este, desigur, o prejudecată de ordin
protestant la adresa acestor confesiuni creştine mai vechi. Emily Gerard consideră că singura
chemare pe care românii o îmbrăţişează cu drag era păstoria – se pune din nou accent pe zonele
rurale –, asemuind iubirea ciobanului pentru oile sale cu aceea a arabului pentru calul lui. Ea
deplânge totodată obiceiul distrugător al ciobanilor de a da foc la păduri pentru a-şi lărgi păşunile,
zone întregi de pădure nobilă fiind astfel nimicite, autoarea temându-se că, dacă nu se luau măsuri,
peste o jumătate de secol ţinutul urmând să capete un aspect trist şi dezolant.
Capitolul 43 este dedicat familiei von Brukenthal, pentru care autoarea manifestă o simpatie
nedisimulată. Ea constată faptul că proprietăţi şi clădiri care aparţinuseră acestei familii sunt
presărate pe tot cuprinsul împrejurimilor Sibiului. Vorbind despre Palatul Brukenthal, Emily
Gerard afirmă că e o clădire măreaţă, care ar putea fi foarte bine aşezată alături de cele mai
aristocratice reşedinţe de la Viena şi de care nu s-ar ruşina nici chiar Canal Grande din Veneţia. Ea
vorbeşte despre guvernarea înţeleaptă a baronului, de averea lui considerabilă şi de valoarea
excepţională a bibliotecii lui. Ea laudă faptul că în bibliotecă se găsesc ediţii de lux aşa cum rar se
mai găseau chiar şi pe atunci, precum şi numărul mare de manuscrise «curioase», relatând mai ales
lucruri despre Transilvania. Parcurgând biblioteca, autoarea are de asemenea surpriza plăcută să
descopere o traducere în germană a unei cărţi a străbunicului ei. Ea deplânge însă dispariţia
oranjeriilor, după cum este puţin surprinsă şi de faptul că fostele săli de bal şi alte apartamente
somptuoase ajunseseră săli de expoziţie pentru diferitele colecţii ale muzeului, printre care şi cea de
ştiinţe naturale. Autoarea mai remarcă şi faptul că numeroase obiecte de lux care aparţinuseră
familiei baronului se aflau pe atunci împrăştiate prin oraş. Se pare că autoarea nu era foarte bine
informată asupra faptului că situaţia averii personale a Baronului se datora executării testamentului
său. Cu toate acestea, multe din afirmaţiile autoarei sunt discutabile, par de prisos şi încarcă în mod
8

Ibidem, I, p. 43.
“no wonder they clung stubbornly, tenaciously, blindly to each peculiarity of language, dress, and custom”. Ibidem, I,
p. 55.
10
Un capitol este dedicat exclusiv poeziei româneşti, remarcabil fiind faptul, puţin cunoscut în România, că Emily
Gerard a tradus cea mai mare parte a baladei “Mănăstirea Argeşului” şi cea mai mare parte a “Mioriţei” în limba
engleză în versuri. Aici ea face muncă de pionierat, deoarece, aşa cum ea ne aminteşte, o traducere, dar numai în proză,
a “Mioriţei” fusese publicată de lordul Henry Stanley în anul 1856.
11
Gerard, 1888, I, p. 218.
12
Ibidem, I, p. 224.
13
“the more graceful forms of the Oriental Church, its mystic ceremonies and arbitrary doctrines”. Ibidem, I, p. 70.
9
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inutil textul, cum ar fi de exemplu fragmentul unde ea trimite la vremurile în care la palat se dădeau
baluri, iar «doamne de condiţie înaltă alunecau pe podeaua poleită în sunetul menuetelor falnice14».
În drum spre Sinaia, după trecerea frontierei cu România, autoarea are prilejul să compare
uşurinţa trecerii din Ungaria în statul vecin şi simplitatea aranjamentelor din România cu
suspiciunea şi multitudinea de formalităţi «pedante» din partea ungară. La Sinaia, Emily Gerard îi
întâlneşte, oarecum întâmplător, pe Carol I şi pe regina Elisabeta şi are prilejul că constate felul de
a fi cordial al reginei, care contrasta cu cel al regelui, mai formal şi mai rigid. Autoarea descrie
restaurantele din Sinaia ca egalându-le în calitate şi rang pe cele de la Viena sau Paris, de fapt fiind
chiar mai scumpe decât acestea din urmă.
Emily Gerard a făcut şi cercetări extinse asupra practicilor legate de moarte şi şi-a integrat
observaţiile într-un articol publicat în 1885, intitulat Superstiţii transilvănene (Transylvanian
Superstitions), integrat ulterior în The Land beyond the Forest. Din această cauză, cartea a fost o
sursă majoră de inspiraţie pentru Bram Stoker, autorul romanului Dracula. O cutie cu notiţe de-ale
lui Stoker lasă să se întrevadă că una din sursele lui a fost acest articol din 1885 a Emily-ei Gerard.
Stoker a cules un număr mare de informaţii şi din The Land beyond the Forest, unde autoarea
menţionează un loc unde diavolul însuşi preda secretele naturii şi magiei şi unde numai câte zece
savanţi puteau urma cursul. Plata pentru diavol consta în aceea că unul dintre savanţi trebuia să
rămână şi să-l servească după terminarea cursurilor.
În această ordine de idei, Gerard scrie: Transilvania ar putea bine să fie denumită tărâmul
superstiţiilor, pentru că nicăieri în altă parte această plantă curioasă şi întortocheată a iluziei nu
înfloreşte atât de persistent şi într-o varietate atât de uimitoare. Pare aproape ca şi cum întreaga
specie a demonilor, zânelor, vrăjitoarelor şi spiriduşilor, alungată din restul Europei de bagheta
ştiinţei, şi-ar fi găsit refugiul între aceste metereze muntoase, pe deplin conştientă că aici va găsi
ascunzişuri sigure, de unde îşi vor putea sfida persecutorii, însă pentru puţin timp15.
Şi: Superstiţiile s-au insinuat treptat în minţile celor mai vechi locuitori, românii, şi le-au
influenţat modul de gândire, astfel încât aceşti oameni, de la natură plini de imaginaţie şi înclinaţi
către poezie, şi-au construit din materialele care-i înconjurau un întreg cod de superstiţii
fantastice, la care ei aderă tot atât de strâns ca şi la religia lor însăşi.16
La sfârşitul primului volum se află, în manieră varia, un catalog de 24 de pagini,
cuprinzând publicaţiile editurii. Cartea a apărut în două volume şi cuprinde 56 capitole scurte,
fiecare dintre ele nedepăşind 10–15 pagini, cu tot cu ilustraţiile. La sfârşitul volumului al doilea se
află un material tipărit cuprinzând date despre alte cărţi ale Emily-ei Gerard şi o hartă pliantă a
Principatului Transilvaniei, publicată ca supliment de editura Artaria & Co. la Viena. Tiparul este
executat în condiţii grafice foarte bune, cu coperţi cartonate (fig. 1) având titlul scris cu caractere
aurite şi ornate, cu şnitul stropit cu aur, cu forzaţ colorat, pe hârtie velină groasă de bună calitate, cu
un design al literelor de asemenea de invidiat, aerisit şi uşor lizibil. Volumele sunt de mărimea 21,5
x 16 cm. Pe copertă este imprimată o ilustraţie înfăţişând un detaliu dintr-o pădure, ca referire
simbolică la numele ţinutului, Transilvania, ţara de dincolo de pădure, nume care apare şi în titlu,
The Land beyond the Forest.
Ilustraţia este un capitol aparte şi interesant – de fapt ea constituie cel mai valoros element
al acestei cărţi. În prefaţa scrisă la Viena în luna februarie 1888, autoarea precizează că a simţit
nevoia să includă în carte ilustraţii adecvate, procurate din două surse: gravurile din colecţia lui
Emil Sigerus şi fotografiile executate de doamna Kamilla Asboth, fotograf din Sibiu17, cărora
autoarea le mulţumeşte. Trebuie să mai menţionăm faptul că două din fotografiile Kamillei Asboth
sunt de fapt reproduceri după acuarelele pictorului Johann Böbel18, ceea ce Emily Gerard nu a mai
precizat. Albumul conţinând acuarelele lui Böbel a fost inclus în colecţiile Muzeului Brukenthal
14

Ibidem, II, p. 203.
Ibidem, I, p. 325–326.
16
“a whole code of fanciful superstition”. Ibidem, I, p. 326.
17
Cozma s.v.
18
Johann Böbel a trăit între 1824 şi 1887 şi a fost brutar, staroste de breaslă şi membru în consiliul orăşenesc şi
bisericesc.
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numai în anul 1893, în vreme ce fotografiile Kamillei Asboth luate după acuarelele lui Böbel au
fost publicate în Marea Britanie în cartea Emily-ei Gerard cu cinci ani mai devreme.
Astfel, lucrările lui Böbel reproduse în The Land beyond the Forest sunt vedutele sibiene
reprezentând Elisabeth Thor (Poarta Elisabetei - fig. 3), publicată sub numele “Old Town Gate at
Hermannstadt” («Veche poartă a oraşului Sibiu»), aflată chiar la începutul primului volum, imediat
după forzaţ şi “Old Town Gate at Hermannstadt on the Heltau Side” («Veche poartă a oraşului
Sibiu din partea dinspre Cisnădie » - fig. 4), între paginile 76 şi 77 din primul volum.
În carte sunt de asemenea publicate câteva fotografii făcute de Kamilla Asboth la faţa
locului, pe teren (nu după alte tablouri sau fotografii), reprezentând tipuri de saşi, români, ţigani
ş.a., de exemplu fata săsoaică în port tradiţional (fig. 6), aflată chiar la începutul celui de-al doilea
volum, imediat după vorsatz.
Un mare număr de gravuri, desene în peniţă sau litografii, cele mai multe de mici
dimensiuni, par a fi executate de însuşi Emil Sigerus, deoarece autoarea afirmă în prefaţă că “My
thanks are greatly due to Herr Emil Sigerus, who was good enough to place at my disposal the
blocks of engravings designed by himself, and belonging to to the Transylvanian Carpathian
Society, of which he is the secretary.” («Mulţumirile mele se datoresc mult Domnului Emil
Sigerus, care a fost destul de amabil să îmi pună la dispoziţie blocurile de gravuri făcute de el
însuşi şi aparţinând Societăţii Carpatine Transilvane, al cărui secretar este el.») Două fotografii, cea
de la pagina 90 a primului volum (reprezentând un fragment de broderie săsească) şi cea de la
pagina 92 a aceluiaşi volum I (reprezentând broderie şi olărie săsească - fig. 5), după cum de
această dată autoarea ţine să precizeze, sunt luate din colecţia de antichităţi săseşti aflată în posesia
lui Emil Sigerus la Sibiu. Există de asemenea o serie de fotografii însoţite invariabil de nota
“Reprinted from Publication of the Transylvanian Carpathian Society” («Retipărite din publicaţia
Societăţii Carpatine Transilvane»). Astfel, în volumul II, la pagina 200, se află o reproducere după
o fotografie a palatului Brukenthal (fig. 7), care apăruse înainte, ni se spune, în publicaţia Societăţii
Carpatine Transilvănene, iar la pagina 212 a aceluiaşi volum, se află un portret al baronului Samuel
von Brukenthal (fig. 8). Această ilustraţie constituie, de fapt, o re-desenare după o litografie
executată de F. Eybl la Viena, reprezentându-l pe «Samuel Liber Baro a Brukenthal Magni
Transilvaniae Principatus Gubernator», ceea ce de asemenea Emily Gerard nu a precizat.
În ceea ce priveşte circulaţia cărţii, în stadiul actual al cercetării menţionăm că nu a apărut
decât în două ediţii, ambele în anul 1888, una la Londra şi Edinburgh şi cealaltă la New York.
Ediţia la care am avut acces noi este cea din Marea Britanie. Nu am avut acces la ediţia de la New
York, despre care nu ştim decât că are 403 pagini. În rest, această carte nu pare să mai fi fost
retipărită niciodată şi nici nu pare să fi fost tradusă.
Cercetările pe care le-am efectuat lasă să se întrevadă faptul că, exceptând exemplarele
aflate în posesia unor persoane particulare, The Land beyond the Forest se află în mod exclusiv în
posesia bibliotecilor din ţările anglo-saxone. Wolff spune de asemenea ca lucrările acestei autoare
sunt greu de găsit. Nu avem informaţii despre modul în care au fost tiparite celelalte cărţi ale
autoarei, dar The Land beyond the Forest, care este o ediţie de lux, nu credem că a fost imprimată
în mai mult de 1000, poate chiar câteva sute de exemplare. Cartea se mai găseşte însă şi în
România, unde se află, în stadiul actual al cercetărilor, la Biblioteca Muzeului Brukenthal şi la
Biblioteca Academiei Române, care deţine şi un exemplar din ediţia de la New York. Suedia
posedă numai volumul I al ediţiei de la Londra (figurează în Catalogul Colectiv Suedez). Cartea nu
pare să se mai găsească însă în alte biblioteci de pe continent. La Biblioteca Universităţii din
Edinburgh, cartea este donaţia testamentară a lordului Abercromby («Lord Abercromby Bequest»).
Biblioteca Britanică de la Londra deţine două exemplare din ediţia de la Londra. Biblioteca
Congresului SUA posedă un exemplar din ediţia de la Londra, la fel bibliotecile universităţilor de
la Glasgow, Aberdeen (la Queen Mother Library), Oxford, Cambridge, Liverpool, Londra, Yale (în
Statele Unite), biblioteca de la University College London, Biblioteca Universităţii din Indiana, cea
a Academiei Navale de la Annapolis şi, în Australia, biblioteca statului Western Australia.. Ediţia
de la New York se află în posesia bibliotecilor universităţilor din Bristol, Eastern Michigan din
Statele Unite, a celor de la Louisiana State University, Michigan State University, Tulane (Statele
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Unite), Pittsburg, Virginia şi Wisconsin-Milwaukee. Această ediţie mai figurează şi în North
Carolina (Western) Database şi în Ohio LINK Central Catalog. De asemenea, cartea se mai află în
posesia Bibliotecii Naţionale a Canadei şi a bibliotecii Universităţii din Leeds (Marea Britanie), dar
nu am putut afla care anume dintre ediţii. La Cambridge, The Land beyond the Forest este
depozitată în The Rare Books Room (Sala Cărţilor Rare) şi nu se împrumută acasă. Interesant de
menţionat este faptul că The Land beyond the Forest pare a fi cea mai importantă lucrare a Emilyei Gerard, deoarece, în majoritatea cazurilor, aceasta era singura lucrare a ei existentă în
bibliotecile respective.
În ciuda unor prejudecăţi şi a eventuale inexactităţi şi omisiuni, unele datorate influenţei
epocii în care a fost scrisă, cartea Emily-ei Gerard rămâne preţioasă ca document istoric şi sursă de
inspiraţie, autoarei revenindu-i meritul de a contribui la mai buna cunoaştere a României în Europa.
Cartea rămâne extrem de interesantă, de asemenea, prin reflectarea mediului cultural multietnic,
specific Imperiului austriac, existent şi în Transilvania celei de a doua jumătăţi a secolului al XIXlea, mediu la care autoarea se pare că a fost conectată din plin.
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Fig. 1 Coperta cărţii / Front cover.
Fig. 2 Pagina de titlu (volumul II) / Title page (volume II).
Fig. 3 Poarta Elisabetei – fotografie de Kamilla Asboth după acuarela lui J. Böbel / Elisabeth Thor :
photograph by Kamilla Asboth after J. Böbel's watercolour.
Fig. 4 Poartă veche a oraşului la intrarea dinspre Cisnădie – fotografie de Kamilla Asboth după
acuarela lui J. Böbel / Old town gate at Sibiu on the Heltau side : photograph by Kamilla
Asboth after J. Böbel's watercolour.
Fig. 5 Broderii şi olărie săsească din colecţia Emil Sigerus / Saxon embroidery and pottery from the
Emil Sigerus collection.
Fig. 6 Fată săsoaică în port tradiţional – fotografie de Kamilla Asboth / Saxon girl in full dress :
photograph by Kamilla Asboth.
Fig. 7 Palatul Brukenthal / The Brukenthal Palace.
Fig. 8 Baronul Samuel von Brukenthal, după gravura lui F. Eybl / The Baron Samuel von
Brukenthal, after F. Eybl's print.
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COCARDE ROMÂNO AMERICANE
DIN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE
Mariana DANEŞ
marianadanes@yahoo.com
Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie
ABSTRACT: ROMANIAN-AMERICAN COCKADE ROSETTES IN THE COLLECTION OF
THE HISTORY MUSEUM IN SIBIU
The History Museum in Sibiu holds, as far as we know, the greatest collection of RomanianAmerican cockade rosettes, maybe unique,(gathered in the collection under the inventory number
2140) and they entered in the patrimony by transference from The Astra Museum.
The belongings of the societies arrive in the country through the participation of the members of
the societies to different national events. They brought with them the picture (a photo) with
members of The Society Ulpia Traiana, that is to be found in the collection of The Documentary
Prints of the Museum, the flag of The Society Frăţia Română, 80 Romanian-American cockades
rosettes and 2 cockades rosettes belonging to the Saxon ethnics that were organized in societies,
too.
Being old over 100 years the cockades rosettes have documentary signification, expresses the
national feeling and the solidarity of the Romanian communities and other nationalities of
immigrants in the U. S.A., before 1918, with the fight for the social and national emancipation in
the Austrian-Hungarian Empire.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, mulţimi de oameni, cuprinşi de entuziasmul „emigrării”
părăsesc teritoriile din Imperiul Austro - Ungar, hotărâţi să-şi încerce norocul într-o lume nouă, „
trecând Atlanticul cu un singur lucru de vânzare: braţele lor vânjoase, puterea de rezistenţă a
ţăranului român – calitate oţelită de amărăciunea soartei celor lăsaţi acasă”1. Emigraţia română din
America cunoaşte o creştere numerică datorită evenimentelor politice din Transilvania de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Românii apar menţionaţi pentru prima oară în Statele Unite, în
timpul războiului de secesiune (1861 – 1865), prezenţa lor fiind consemnată în documente prin
faptele eroice ale generalului George Pomuţ român din Ungaria şi Nicolae Dunca din Iaşi.
Majoritatea românilor au emigrat din Transilvania şi din ei, cel mai mare număr erau din judeţele:
Făgăraş, Sibiu, Alba, Târnava Mare, Târnava Mică, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Bistriţa Năsăud.
Siguri că vor găsi şi obţine privilegii, etnici români s-au concentrat în marile centre
industriale din cele 48 de state ale continentului (fig. 1). In timpul liber se organizau în grupări
formate în funcţie de aceeaşi înrudire naţională, iar mai târziu în jurul unor societăţi de întrajutorare şi de cultură românească. Încercările de organizare apar dintr-o firească nevoie de
comunicare şi apoi din dorinţa de a se ajuta în situaţii extreme de viaţă: boală, şomaj, deces, ori
repatriere. Acolo departe nişte personalităţi politice de marcă, oameni de afaceri, preoţi,
intelectuali, dar şi ţărani tineri ori vârstnici, conştientizând necesităţile şi doleanţele emigranţilor
români, trezesc spiritul de asociere şi propun înfiinţarea şi organizarea unor societăţi româneşti de
caritate în avantajul tuturor compatrioţilor şi eliminând temerile că trăiesc într-o ţară străină.
Românii ajunşi în spaţiul SUA, au întâlnit în sate şi oraşe, cluburi şi asociaţii ale altor
emigranţi din Imperiul Austro Ungar (sârbi, croaţi, saşi, maghiari, evrei) reuniţi in jurul acestora.

1

Drutzu, Popovici 1926, p. 124.
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Etnicii români au preluat modelul celorlalte grupări de emigranţi constituind şi ei societăţi
cu statute şi programe proprii, în jurul cărora s-au grupat românii neorganizaţi până atunci. Ritmul
trepidant al vieţii cotidiene, determină grăbirea înfiinţării primelor organizaţii româneşti în diferite
state componente ale SUA.
Românii transilvăneni au format o primă organizaţie numită „Salonerul” în care se întâlneau
doar duminica, discutau în aceeaşi limbă, se cunoşteau, legau prietenii ori în funcţie de necesităţile
fiecăruia, se „îmbărbătau”. Uneori aceste întâlniri se transformau în momente cu caracter festiv
(femeile se îmbrăcau în portul popular, la serate, recitau poezii ori cântece patriotice, iar
conducătorii lor „ajung la concluzia că serbarea societăţii de ajutor - răspândea cultură”.2 Steagurile
româneşti fluturau pe sediul societăţilor, iar cântecul „Deşteaptă-te române” era imnul cu care
începea festivitatea.
Avantajele primelor organizaţii româneşti, impulsionează înfiinţarea în 2 noiembrie 1902 a
societăţii Carpatina din Cleveland, Ohio, urmată la 1 iulie 1903 de societatea Unirea Românească
din Youngstown, Ohio, – „două societăţi în două oraşe în care românii alcătuiau cele mai
importante colonii româneşti din America”.3
În prima decadă a secolului al XIX-lea au înfiinţat organizaţii mari ce reuneau în rândul lor
pe toţi românii stabiliţi în grupări mai mari sau mai mici pe toată întinderea continentului.
Din anul 1906 membrii celor 14 societăţi româneşti hotărăsc unirea tuturor organizaţiilor
româneşti într-o grupare unică în scopul întăririi solidarităţii dintre emigranţi şi astfel se înfiinţează
Uniunea societăţilor române de ajutor şi cultură din America, compusă din Societatea Învierea,
din Martins Ferry, Ohio şi Vulturul, din Hamestead, Pennsylvania.
In anii următori societăţile ce nu făceau parte din uniune fuzionează şi pun bazele altor
societăţi mai puţin reprezentative, una intitulată Liga şi Ajutor, compusă din 12 societăţi cu sediul
central în Yungstown, Ohio, alta Uniunea Societăţilor române greco-catolice din Statele Unite,
constituită din 16 societăţi de religie greco – catolică, printre români organizaţia fiind cunoscută
sub numele de Uniunea Catolică4, iar pentru etnicii germani din Transilvania întâlnim organizaţia
intitulată Societatea corală de ajutor şi boală, a saşilor transilvăneni din localitatea Cleveland,
Ohio.
În noua situaţie societăţile locale acordau ajutor membrilor doar în caz de boală, iar pentru
accidente ori decese ajutorul revenea marilor centrale proporţional cu numărul membrilor din
societăţile componente. În oraşele în care numărul emigranţilor români era mai mare, alcătuind în
timp o comunitate etnică, ei şi-au construit biserici şi case parohiale proprii, locaţii pentru sediile
societăţilor editând şi două ziare de limbă româna în oraşul Cleveland. Unul apare în anul 1905
intitulat „Românul” sub conducerea preotului greco catolic Epaminonda Lucaciu (primul misionar
român peste Atlantic, fiul protopopului din Satu Mare, Vasile Lucaciu) şi al doilea ziarul
„America” în anul 1906 (condus de primul misionar ortodox preot Moise Balea) care l-a intitulat
primul „Organ al românilor din SUA şi în special al bisericii greco - orientale”.5 Prin înfiinţarea
organizaţiilor de ajutor şi cultură şi propaganda acţiunilor acestora în cele două ziare, emigranţii
români au reuşit să păstreze tot ceea ce este specific vieţii şi tradiţiilor naţionale, găsind metoda
necesară adeveririi apartenenţei lor etnice.
Ideea întocmirii acestui studiu a apărut datorită existenţei în colecţiile Muzeului de Istorie
din Sibiu a unor cocarde6 româno - americane care au aparţinut societăţilor înfiinţate de românii
stabiliţi pe teritoriul continentului nord american. Această colecţie excepţională, compusă din peste
80 de piese ale societăţilor înfiinţate între anii 1903 - 1919 este mai puţin cunoscută datorită
caracterului ei aparte, piesele ne fiind prin încărcătura simbolică specifice teritoriului românesc.
(fig. 2)
2

Ibidem, p. 189.
Luceafărul 1913, p. 316.
4
Drutzu, Popovici 1926, p. 203 – 204.
5
Ibidem, p. 221.
6
Cocardă, cocarde: insignă sau panglică (de obicei în culorile naţionale) purtată de militari la chipiu sau de civili la
piept în anumite împrejurări solemne. Emblemă care reprezintă un partid, un curent, etc. Cf. DEX, p. 191.
3
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Studierea cocardelor existente în colecţie ne-a permis gruparea după anul înfiinţării în
organizaţiile la care s-au afiliat societăţile:
I. Din Uniunea Societăţilor Române de Ajutor şi Cultură din America fac parte următoarele
societăţi:
1.
Societatea U.V.R. Română R. Union fondată la 1 ianuarie 1903 în Homestead
Pennsylvania; Societatea de ajutor fondată la 31 mai 1903 în Alliance, Ohio. Societatea română de
ajutor Unirea Română fondată la 11 iulie 1903 în Youngstown, Ohio.
2.
Societatea română de ajutor Steaua Română fondată la 1 septembrie 1905 în
Indianopolis Indiana.; Societatea română de ajutor Transilvăneană fondată la 10 decembrie 1905 în
Harbor, Indiana;
3.
Societatea română de ajutor, credinţă, speranţă şi iubire Învierea fondată la 16
aprilie 1906; Societatea română de ajutor Ardeleana fondată la 1 iunie 1906 din Ilasco, Missouri;
Societatea română de ajutor Cincinnati fondată în Cincinnati, Ohio. Societatea română de ajutor
Dacia Traiană fondată la 19 august 1906 în Newark, Ohio (2 buc.); Societatea română de ajutor
Ulpia Traiana fondată la 1 octombrie 1906 în Erie, Pennsylvania; Societatea română de ajutor
Ulpia Traiana fondată la 7 octombrie 1906 în Erie, Pennsylvania; Societatea română de ajutor
Albina fondată la 14 octombrie 1906 în New Castle, Pennsylvania; Societatea română de ajutor şi
cultură Leul fondată la 1 decembrie1906 în Salem, Ohio; Societatea română de ajutor Columbus
fondată la 25 decembrie 1906 în Pittsburg, Pennsylvania. Societatea română de ajutor Andrei baron
de Şaguna 1906 în Terra Haute, Indiana.
4.
Societatea română de ajutor Mihai Viteazu fondată la 1 ianuarie 1907 în Follansbee,
West Virginia; Societatea română de ajutor Horia Cloşca şi Crişan fondată la 30 martie 1907 în
Zanesville, Ohio; Societatea română de ajutor Carol I fondată la 16 iunie 1907 în Ellwood City,
Pennsylvania; Societatea română de ajutor Prima societate română de ajutor Armonia fondată la 1
iulie 1907 în St. Louis, Missouri; Societatea română de ajutor Patria Română fondată la 18 august
1907 în Lorain, Ohio; Societatea română de ajutor Negru Vodă fondată la 1 noiembrie 1907 în
McKees Rocks, Pennsylvania.
5.
Societatea română de ajutor Mihai Frăţia română fondată la 16 ianuarie 1909 în
Youngstown, Ohio; Societatea română de ajutor Deşteapta-te române fondată la 17 august 1909 în
Detroit, Michigan; Societatea română de ajutor Dr. Iuliu Maniu fondată la 22 august 1909 în
Canton, Ohio; Societatea română de ajutor Prinţul Carol al României fondată la 28 august 1909 în
Zelienople, Pennsylvania.
6.
Societatea română de ajutor Sentinela română fondată la 1 ianuarie 1910 în Fort
Wayne, Indiana; Societatea română de ajutor Târnoveana fondată la 20 februarie 1910 în
Torrington, Connecticut; Societatea română de ajutor Drapelul român fondată la 29 mai 1910 în
Struthers, Ohio; Societatea română de ajutor Învierea fondată la 7 august 1910 în Follansbee, West
Virginia; Societatea română de ajutor Gloria română fondată la 23 octombrie 1910 în Weirton,
West Virginia; Societatea română de ajutor şi cultură Unirea Traian şi Avram Iancu fondată la 6
noiembrie 1910 în Canton, Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură Nicolae Filipescu fondată
la 14 noiembrie 1910 în Medison, Illinois; Societatea română de ajutor Libertatea fondată la 27
noiembrie 1910 în Lisbon, Ohio; Societatea română de ajutor Dr. Vasile Lucaciu fondată la 1910 în
Clinton, Indiana.
7.
Societatea română de ajutor Ştefan cel Mare fondată la 1911 în Garrett, Indiana;
Societatea română de ajutor şi cultură Vasile Stroiescu fondată la 29 ianuarie 1911 în St. Luis,
Missouri; Societatea română de ajutor Prinţul Nicolae al României fondată la 19 decembrie 1911
în Bridgeport, Ohio.
8.
Societatea română de ajutor Sf. George fondată la 21 ianuarie 1912 în Waterown,
New Jersy; Societatea română de ajutor şi cultura Biruinţa fondată la 20 mai 1912 în Warren, Ohio;
Societatea română de ajutor Ţara Oltului fondată la 1 iulie 1912 în New Philadelphia, Ohio;
Societatea română de ajutor România Liberă fondată la 21 iulie 1912 în Akron, Ohio; Societatea
română de ajutor Lumina şi progresul fondată la 23 iunie 1912 în Woodlawn, Pennsylvania;
Societatea română de ajutor Mircea vodă fondată la 11 august 1912 în Beaver Falls, Pennsylvania;
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Suvenire – de la sfinţirea bisericii greco – ortodoxe Sf. Nicolae fondată la 17 noiembrie 1912 în
Aliance, Ohio; Societatea română de ajutor Iubirea frăţească fondată la 1912 în Mount,
Pennsylvania.
9.
Societatea română de ajutor şi cultură Anna Vlad fondată la 1 ianuarie 1913 în St.
Ioseph, Missouri; Societatea română de ajutor şi cultură Silistra română fondată la 9 martie 1913 în
Girard, Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură Hora Unirii fondată la 1 mai 1913 în Highland
Park, Michigan; Societatea română de ajutor şi cultură Străinul Liber fondată la 1 iunie 1913 în St.
Louis, Missouri; Societatea română de ajutor şi cultură Simion Bărnuţiu fondată la 20 august 1913
în Chicago, Illinois; Societatea română de ajutor Aurel Vlaicu fondată în 14 septembrie 1913, în
Bettendorf, Iowa, Societatea română de ajutor Arădana fondată la 28 septembrie 1913 în Dayton,
Ohio.
10.
Societatea română de ajutor şi cultură România nouă fondată la 19 ianuarie 1914 în
Cambrige, Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură Apolzeana fondată la 25 ianuarie 1914 în
Hulbard, Ohio; Societatea română de ajutor şi Dragostea română fondată la 25 septmbrie 1914 în
Anderson, Indiana; Societatea română de ajutor şi cultură Plugarul român fondată la 20 noiembrie
1914 în Youngstown, Ohio.
11.
Societatea română de ajutor şi cultură Romania Mare fondată în ianuarie 1915 în
Universal Pennsylnavnia; Societatea română de ajutor Ludoşana fondată la 18 iulie 1915 în Niles,
Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură Semănătorul român fondată la 28 noiembrie 1915 în
Youngstown, Ohio; Societatea română de ajutor Coroana României fondată la 25 decembrie 1915
în Yourkville, Ohio;
12.
Societatea română de ajutor Furnica fondată la 12 martie 1916 în Toledo, Ohio;
Societatea română de ajutor şi cultură Dr. E Lucaciu fondată la 15 aprilie 1916 în Aurora, Illinois;
Societatea română de ajutor Câmpia Libertăţii fondată la 30 aprilie 1916 în New Duluth,
Minnesota; Societatea română de ajutor şi cultură Bihoreana română fondată la 4 iunie 1916 în
Perth Amboy, New Jersey; Societatea română de ajutor şi cultură Ilie Martin Selişteanul fondată la
4 iunie 1916 în Munoie, Indiana; Societatea de ajutor I. C. Brătianu din localitatea Mansfield,
Ohio.
13.
Societatea română de ajutor Woodrov Wilson fondată la 1 aprilie 1917 în Lansing,
Michigan; Societatea română de ajutor Dâmboviţa fondată la 30 septembrie 1917 în Sparrows
Point, MD; Societatea română de ajutor şi cultură Românul ardelean - agricultor fondată la 16
decembrie 1917 în Cleveland, Ohio.
14.
Societatea română de ajutor şi cultură Aurora fondată la 20 ianuarie 1918 în
Bethlehem, Pennsylvania; Societatea română de ajutor şi cultură dr. Angelescu fondată la 23
februarie 1918 în Cleveland, Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură maior Liviu D. Teiuşeanu
fondată la 1 mai 1918, în East Hameon, Indiana; Societatea română de ajutor şi cultură Octavian
Goga fondată în 19 mai 1918, în Lima, Ohio; Societatea română de ajutor şi cultură Avram Iancu
fondată la 10 august 1918 în New York, New York; Societatea E.N. Românesc fondată la 10 august
1918 în Tonavanda, New York.
15.
Societatea română de ajutor şi cultură Falnicul zarand fondată în 28 februarie 1919
în Clearing, Illinois; Societatea de ajutor Dezrobirea neamului românesc fondată în 18 mai 1919,
în Warren Township, Ohio.
II. Din organizaţia, Liga şi Ajutorul deţinem cocarda Societăţii române de ajutor Sânta Maria
ce activa în localitatea Scalp Level, Pennsylvania.
III. Societatea de ajutor şi boală a saşilor din Transilvania înfiinţată în Cleveland Ohio, Gesang
und Kranken - Unterst. Verein şi Asociaţia femeilor săsoaice din Transilvania din aceeaşi localitate
Siebenburger sachsen Faruen unt. Verein.
Fără a insista prea mult,punctăm asupra faptului că societăţile şi organizaţiile amintite sunt
fondate de românii de dincolo şi dincoace de Carpaţi. Enumerarea a prezentat majoritar aceste
organizaţii ale românilor ardeleni, deoarece pentru toate celelalte va putea fi prezentat un alt studiu.
Emigrarea românilor ardeleni a fost de mai mare anvergură, deoarece teritoriile locuite de ei se
aflau încă sub dominaţie străină.
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Cu siguranţă că, pe lângă societăţile române de ajutor şi cultură incorporate uneia din
organizaţiile amintite, în America au fiinţat şi alte societăţi care şi-au menţinut „independenţa”,
fără a deţine un rol major în viaţa emigranţilor români din continent.
Românii din America au plecat din locurile de baştină ca urmare a unor decizii personale:
persecuţii politice şi religioase, dorinţa de a scăpa de obligaţiile militare ori motive economice
aceasta fiind singura modalitate de a-şi ajuta familia rămasă acasă. Ajunşi acolo, nu au rupt
complet legătura cu ţara, şi-au păstrat amintirile plăcute despre locurile unde s-au născut, au
petrecut anii copilăriei, au învăţat ori s-au format ca oameni. În America s-au gândit să lege numele
acestor societăţi înfiinţate acolo de numele unor personalităţi istorice distinse în luptele politice ale
poporului român ori în dezvoltarea şi înaintarea culturii româneşti precum Ştefan cel Mare, Nicolae
Iorga, Avram Iancu, I. C. Brătianu, Carol I, etc. (fig. 3, 4, 5), iar altele de localităţile din care
proveneau majoritatea membrilor (ex. Apolzana – Apoldu de Jos, Ludoşana, Sebeşana, etc.) (fig. 6,
7) deoarece noua ţară nu le interzicea această opţiune.
Vestea organizării societăţilor româneşti în statele americane ajunge repede pe teritoriul
Transilvaniei. Anul 1905, este anul inaugurării muzeului sibian ASTRA fapt ce îi sensibilizează pe
membrii Reuniunii române de ajutor Ulpia Traiana din Erie, Pennsylvania. care trimit pentru
evenimentul consemnat un tablou cu membrii fondatori ai respectivei societăţi (nr. inv. GD 18714),
ce reprezintă imaginile fotografice în medalion a 75 de bărbaţi şi 6 femei, (fig. 8), un buton şi o
cocardă, simbolizând societatea Ulpia Traiana. Cei grupaţi în societatea Transilvania organizată în
localitatea Indianopolis, Indiana, stipulează în statute ca în cazul unei eventuale desfiinţări
steagurile să ajungă în colecţiile Muzeului Asociaţiunii.7
Bunurile societăţilor (cocarde, steaguri, procese verbale) ajung în ţară după 1 Decembrie
1918, odată cu exodul spre patria mamă, iar altele prin participarea delegaţiei de români din
America la serbările programate in perioada 10 mai 1929 care aduc cu ei, pentru muzeele din Alba
Iulia, Sibiu, Bucureşti, Iaşi, primele drapele ale societăţilor Carpatina, Carmen Sylva, Vasile
Stroiescu şi dr. Angelescu.8 Graţie acestora ce străbat mii de kilometri pentru a se hrăni din
entuziasmul naţional al acelor zile memorabile, Muzeul de Istorie din Sibiu deţine în patrimoniu
său următoarele piese. Steagul societăţii (M 5277) Uniunea Societăţilor Române Carmen Sylva şi
Luceafărul uniţi în 9 iunie 1907, din Cleveland, Ohio. Este un stea tricolor, cu avers – revers
identic, broderie în relief cu inscripţia uniunii, în centru stema regală română sprijinită de doi lei,
pe coroană cusute pietre din sticlă multicolore. Pe hampă sunt aplicate 29 de plăcuţe din metal cu
siglele societăţilor afiliate la uniune (fig. 9). Steagul societăţii Frăţia Română fondată la 25 august
1915 în localitatea Youngstown, Ohio înregistrat cu nr. inv. M 5279. Steag tricolor din mătase, pe
avers broderie în relief, inscripţia societăţii, central steagurile S.U.A. şi României încrucişate şi
două mâini strânse în semn de solidaritate. Reversul prezintă culorile steagului american. (fig. 10)
Steagul este din mătase cu avers, revers identic în culorile steagului american. Pe hampă sunt
aplicate 15 plăcuţe din metal cu iniţiala membrilor ori sigla societăţilor. Steagurile provin tot din
colecţiile muzeului Asociaţiunii. (fig. 11)
Studiul sistematic al fiecărei cocarde evidenţiază câteva caractere comune dar şi unele
deosebiri. Cocardele prezintă avers şi revers. Aversul tricolorul este folosit pentru ceremonii
festive, fiind confecţionat din mătase, iar pe margini aplicaţi franjuri din fir metalic, toate cocardele
având aceleaşi dimensiuni. De panglica tricoloră este prins un medalion central din celuloid, cu
figurile personajelor ce dau numele societăţilor căreia aparţine cocarda (exemplu: Columbus, Mihai
Viteazul, Avram Iancu şi chiar figura preşedintelui Woodrow Wilson, cel care în 1919-1920
participă la tratativele de pace de după Primul Război Mondial ce vor aduce unirea Transilvaniei cu
România). În partea superioară a cocardei există un sistem de prindere tip broşă / insignă pe care
este înscris numărul cu care respectivii membrii au intrat în societate ori societatea s-a afiliat în
organizaţia mare. Mai întâlnim cele două steaguri: român şi american, care apar deseori în partea
superioară a cocardei; pe textilă fiind imprimate cu bronz auriu - argintiu numele societăţilor, anul
7
8

Grama 2002, p. 101.
Istoria, p. 32.
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şi localitatea unde s-au înfiinţat. Reversul pe fond negru, din mătase, era folosit pentru ceremoniile
funebre, având aceleaşi înscrieri de pe avers, pe unele fiind menţionate regrete eterne, in
memoriam, pentru cei dispăruţi. Deosebirile de aspect apar numai pe avers şi constă în forma
medalionului, însemnele şi înscrierile de pe broşă / insignă din partea superioară apoi aranjarea
steagurilor miniaturale care sunt fie româneşti şi americane alăturate, fie doar steagul american.
La unele dintre cocarde întâlnim ca suport între avers şi revers o etichetă din carton cu
reclamă pentru unele ateliere americane ori româneşti. De exemplu, pe eticheta cocardei societăţii
Apolzana apare numele lui Gheorghe Gărdulescu şi Mureşan – deţinători ai singurei afaceri
româneşti din SUA,iar pe cocarda societăţii Plugarul Român din anul 1914 întâlnim numele
fabricantului, adresa şi reclama unor produse de profil: banderole, butoni, pancarde, semne şi
noutăţi publicitare.
Obiceiul confecţionării cocardelor unor societăţi de întrajutorare exista şi printre saşii din
Transilvania care au emigrat în aceeaşi perioadă în SUA. Cu titlul de excepţie Muzeul de Istorie
din Sibiu deţine şi două cocarde cu text în limba germană cu aspect foarte asemănător avers –
revers cu cele româneşti. Dacă cocardele româneşti provin din colecţia Muzeului Astra şi au intrat
în colecţia muzeului în anul 1950, cele săseşti provin din donaţii făcute de diverse persoane
particulare chiar Muzeului Brukenthal, de exemplu cocarda cu nr. inv. M 1722 ce aparţinea
Asociaţiei femeilor săsoaice din Transilvania, intră în colecţie în anul 1912 ca donaţie de la
Johanna Weber. (fig. 12, 13).
Acolo, departe, nu au uitat niciodată cine sunt şi unde le-au rămas rădăcinile. Pentru ca
esenţialul „entitatea românească” să nu se piardă, s-au organizat aşa după cum am prezentat în
această succintă lucrare.
Nu au fost uitaţi nici de personalităţile româneşti ale timpului, au ţinut legătura cu ţara
pentru apărarea intereselor româneşti in America, pentru schimburi culturale ori eliberarea de
paşapoarte noi cetăţenilor ce doreau repatrierea. Sunt vizitaţi de personalităţi de marcă din
România. Amintim vizitele Reginei Maria, Regelui Carol al II-lea, Prinţului Anton Bibescu şi nu în
ultimul rând, de vizita istoricului Nicolae Iorga.
Au fost în permanenţă cu toţii şi cu toate cele pe care le lăsaseră ACASĂ, nerămânând
indiferenţi la mersul evenimentelor din patria mamă. În legătură cu moartea tragică a lui Aurel
Vlaicu, societăţile culturale din localitate Youngstown, s-au întrunit intr-o şedinţă solemnă, au
trimis condoleanţe întristaţilor părinţi iar ziarul local “Glasul Vremii” scria: “Românii din mărita
republică a Americi de Nord - trimit peste valurile viforoase ale Oceanului Atlantic ultimul lor
rămas bun. Trupul tău zdrobit se va odihni în pământul drag al României libere, amintirea ta însă
nicicând nu va muri. Tu vei fi cea mai scumpă a noastră amintire.” 9
Nici membrii Comitetului Central al Asociaţiunii nu au uitat de ei, iniţiază un concurs cu
premiu de 100 coroane, celui care, prin călătoria de studiu în Statele Unite scrie articole pertinente
despre viaţa emigranţilor ori împotriva emigrării. Concursul a fost câştigat de Ion Iosif Şchoipul,
care şi-a publicat studiile în revista „Luceafărul” din 1913.
La rândul ei, banca „Albina” în anul 1911 trimite reprezentanţi pentru înfiinţarea unei
sucursale româneşti la New York, dar din motive obiective nu s-a putut realiza.
Aspectul general al cocardelor este deosebit de atrăgător şi astăzi iar alăturate acestea
creează o frumoasă impresie de colecţie cvasi – unitară.
Colecţia de cocarde româno americane de la Muzeul de Istorie din Sibiu este deosebit de
valoroasă ca număr de exponate. Ea prezintă interes prin raritatea pieselor, pentru informaţiile
legate de activitatea organizatorică a românilor pe continentul american şi datele referitoare la
istoricul Asociaţiilor şi Uniunilor româneşti din S.U.A. în perioada 1903-1919.
Cu o vechime de peste 100 de ani, bogate prin încărcătura istorică şi documentară,
cocardele exprimă sentimentul naţional şi solidaritatea comunităţilor de români şi alte naţionalităţi
de emigranţi în SUA, înainte de 1918 cu lupta de emancipare socială şi naţională din Austro Ungaria.
9

Luceafarul 1913, p. 648.
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Muzeul de Istorie deţine, din câte ştim, cea mai mare colecţie de cocarde româno –
americane, probabil unicate, reunite în colecţie sub nr. inv. M. 2140, piese ce provin în colecţie prin
transfer de la Muzeul Asociaţiunii Astra.
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Fig. 1 – Repartiţia românilor după ţara în care s-au născut (recensământul din 1920), total 102823
(după Drutzu, Popovici 1926, p. 40); The distribution of the Romanians taking into
account the country where they were born, the census in 1920. Total 102823.
Fig. 2 – Insignele societăţilor U.S.R.A. de ajutor şi cultură din America (după Drutzu, Popovici
1926, p. 195); The badges of the help and culture societies in America.
Fig. 3 – Cocarda Societatea de Ajutorare I. I. C. Brătianu, 1916; The cockade rosette of Societatea
de Ajutorare I. I. C. Brătianu, 1916.
Fig. 4 – Cocarda Societatea Română de Ajutor şi Cultură Vasile de Stroescu, 1911; The cockade
rosette of Societatea Română de Ajutor şi Cultură Vasile de Stroescu, 1911.
Fig. 5 – Cocarda Societatea de Ajutorare Albina, 1906; The cockade rosette of Societatea de
Ajutorare Albina, 1906.
Fig. 6 – Cocarda Societatea Română de Ajutoriu Târnoveana, 1910; The cockade rosette of
Societatea Română de Ajutoriu Târnoveana, 1910.
Fig. 7 – Cocarda Societate Română Tiara Oltului No. 61, 1912; The cockade rosette of Societate
Română Tiara Oltului No. 61, 1912.
Fig. 8 – Tablou cu membrii fondatori ai Societăţii Ulpia Traiana, Eric. Pa. Nord America fondată
7 octombrie 1906; The picture with the founding members of The Society Ulpia Traiana,
Eric. Pa. Nord America founded on 7th October 1906.
Fig. 9 – Steagul Uniunea Societăţilor Române Carmen Sylva şi Luceafărul unite în 9 iunie 1907.
The flag of Uniunea Societăţilor Române Carmen Sylva şi Luceafărul, united 9th June
1907.
Fig. 10 – Steagul filialei nr. 1 a Societăţii Frăţia Română, fondată la 25 august 1915; The flag of
the branch nr. 1 of The Society Frăţia Română, founded 25th August 1915.
Fig. 11 – Steagul S.U.A.; The flag of U.S.A.
Fig. 12 – 13 – Cocarde ale etnicilor saşi transilvăneni; The cockade rosette of the Transylvanian
saxon ethnic.
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RESTAURAREA A CINCI VASE DE BRONZ DIN PERIOADA HALSTATT B3
- STUDIU PRELIMINAR PRIVIND STABILIREA DIAGNOSTICULUI ŞI
PROPUNERILE DE RESTAURARE
Dan Octavian PAUL
dan.paul@brukenthalmuseum.ro
Laboratorul de Restaurare şi Conservare al Muzeului Naţional Brukenthal

SUMMARY: THE RESTORATION OF FIVE BRONZE BOWLS FROM HALLSTATT B3.
PRELIMINARY STUDY CONCERNING DIAGNOSIS AND THE RESTORATION
PROPOSALS. The paper could be an example of interdisciplinary approach, regarding the study
and conservation-restoration of five bronze objects from the Halstatt B3 period. They all belong to
the History Museum collections of the Brukenthal National Museum from Sibiu. To establish the
diagnosis, several examinations have been made with SEM, XRF, XR radiographies and
microchemical analysis, in the country and abroad. There were identified the metal, patina and
corosion products' composition, but also working techniques. The five pieces are in a final stage of
physical deterioration including rifts, cracks, microcracks under the noble patina layer and some
missing parts. The corrosion processes are stable, except for a fragment where it was identified
copper clorides.
ISTORIC ŞI ANAMNEZĂ
În lucrarea următoare vom prezenta un posibil de model de abordare interdisciplinară a
cinci piese arheologice care fac parte din colecţiile Muzeului de Istorie de pe lângă Muzeul
National Brukenthal din Sibiu.
Cercetarea, una dintre cele trei funcţii ale muzeelor, s-a dezvoltat în ultimele decenii pe
traiectul ascendent al interdisciplinarităţii, specialiştii care lucrează în aceste instituţii înţelegând tot
mai mult faptul că numai în colective complexe de muzeografi, cercetători, conservatori,
restauratori şi investigatori – chimişti, fizicieni sau biologi –, pe de o parte se pot descifra şi
interpreta mesajele istorice, documentare, artistice, iconografice etc. pe care generaţiile trecute le
transmit prin intermediul obiectelor şi creaţiilor artistice, iar, pe de altă parte, se pot alege metodele
şi tehnicile optime pentru conservarea sau restaurarea acestora, cu scopul transmiterii acestui
divers, bogat şi valoros patrimoniu cultural material către generaţiile viitoare.
Cele patru fragmente de căni cu nr. Inv. A-47881 (nr. Inv. vechi 12095) au fost descoperite
în Com. Şomartin din jud. Sibiu şi datează din perioada Hallstatt B3 2. Ele au fost cumpărate şi
incluse în colecţia de arheologie a Muzeului Brukenthal din Sibiu în anul 1888.
La aceste piese a fost asociată, provenind din aceeaşi epocă istorică si intrând în colecţiile
muzeului în acelaşi an, o cană cu toartă dar de provenienţă necunoscută, cu nr. Inv. A-4671 (nr.
Inv. vechi 11798)3.
1

Nr. Inv. A – 4788 (nr. vechi 12095) – 4 fragmente de ceşti din bronz, cu ornamente circulare şi ovale. Datare: Epoca
bronzului. Provenienţă: Com. Şomartin, Jud. Sibiu. Data intrării în muzeu: 1888.
2
Luca et alii 2003, p. 226, Şomartin (Mártonhegy, Martinsberg, Märtelsberg, Mirtesbärch, Mons Martini), comuna
Bruiu. Pe locul numit Paro Suarez s-a descoperit în anul 1887 un depozit de bronzuri într-un vas de lut, cuprinzând
următoarele obiecte: trei celturi, patru cupe, două fragmente dintr-un topor de fier, fragmente dintr-o lance de fier,
fragmente dintr-o placă rotundă de aramă cu marginile ridicate, opt fragmente din vasul în care au fost depozitate
obiectele. Depozitul datează din perioada hallstattiană şi face parte din seria Şomartin-Vetiş (secolul VIII î.Chr.), Ha
B3.
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Principalele date sintetice despre aceste piese sunt prezentate în Pl.I.
STABILIREA DIAGNOSTICULUI
Conform metodologiei activităţilor de restaurare din ţara noastră cercetarea obiectelor care
urmează a fi tratate cuprinde o documentare multidisciplinară, în unele cazuri destul de
aprofundată, şi examinarea tehnică a acestora care includ analize fizice, chimice şi biologice dacă
este cazul. Obiectivele acestei abordări complexe, deci stabilirea diagnosticului, urmăresc aflarea a
cât mai multe date legate de istoricul pieselor, a materialelor din care sunt lucrate, tehnicile de lucru
aplicate precum şi starea lor de conservare.
În cazul celor cinci piese de bronz am avut şansa de a beneficia de o serie de analize
arheometrice de înaltă tehnologie. Acestea au constat în examinări macro şi microscopice, inclusiv
la microscopul electronic de baleiaj, XRD (difracţie de raze X), radiografii RX şi fotografiere
macroscopică 4. Alte examinări suplimentare sunt încurs de efectuare şi vor consta în radiografiere
RX digitală la toate obiectele, XRF - pentru a determina compoziţia mineralogică a patinei,
metalografie - pentru precizarea tehnicii de lucru şi analize microchimice 5. Locul de prelevare a
probelor este specificat în Pl. I.
Analizele calitative şi cantitative au fost efectuate la microscopul electronic de baleiaj
cuplat cu un analizor EDX 6 la interfaţa patină/metal în secţiune tranversală. (Pl.II, Fig. 1-4)
Concluziile rezultate în urma efectuării acestor analize sunt următoarele :
Materialul metalic este un aliaj binar de bronz Cu – Sn.
Raportul Cu/Sn este mai mare în stratul de patină comparativ cu substratul
de bronz. Deci Sn este mai concentrat în patină decât în matricea de bronz.
Culoarea şi structura patinei o clasează în tipul I. Acest tip de patină este
caracterizat de existenţa a două straturi de produşi. Procesul de coroziune este în fază
pasivizantă datorită unei oxidări interne şi a dizolvării selective a cuprului, proces cunoscut
şi sub denumirea de decuprificare.
Prin prezenţa bogată a oxigenului în stratul superior al patinei se poate
aprecia că aceasta are o grosime de aproximativ 50 µm.
Celelalte elemente ca oxigenul, clorura, sulfura, siliciul şi aluminiul sunt
exogene şi provin de la contaminarea cu solul în timpul formării patinei.
Prezenţa fosforului pe suprafaţa pieselor se poate datora manipulărilor
umane repetate ceea ce contribuie la autentificarea vechimii piesei.
În urma aprofundării documentării istorice am descoperit în revista franceză
“ARCHELOGIA” nr. 321 din martie 1996 un articol referitor la o expozitie de bronzuri din
perioada Hallstatt ce prezintă piese din zona Dijon. Tipologia acelor piese este identică cu Cana cu
toartă A – 4671. (Pl.III, Fig. 1 şi 2) Vom încerca să contactăm pe specialiştii de la Dijon în vederea
unei posibile colaborari viitoare.

3

Registrele de inventar ale Muzeului Naţional Brukenthal – Sibiu. Nr. Inv. A – 4671 (nr. vechi 11978) – Vas de bronz
cu toartă, foarte defect. Pe margine un şănţuleţ lat ornamentat cu puncte mai mari şi mai mici aranjate transversal.
Datare: Epoca bronzului. Provenienţă: probabil importat.
4
Doresc să mulţumesc şi pe această cale d-lui dr. Hisasi TAKENOUTI şi d-nei dr. Simona VARVARA pentru
analizele afectuate la Laboratoire Interface et Systemes Electrochimiques – CNRS - Paris în cadrul Proiectului franco –
româno – croat EGIDE – ECO-NET. De asemenea doresc să mulţumesc pentru radiografii d-nei fizician expert
Hărăstăşan Cecilia şi d-lui expert restaurator Bobic Călin precum şi d-lui Olănescu Alexandru pentru fotografii.
5
Pentru efectuarea analizelor suplimentare, doresc să mulţumesc anticipat d-lui fizician drd. Gheorghe NICULESCU,
directorul Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional
Mobil – Bucureşti.
6
Aparatul este un microscop electronic de baleiaj Leica - Stereoscan 440 + EDX Microanalyser Princeton GammaTech, model Spirit.
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Piesele prezintă un frumos strat de patină nobilă dar variabilă ca şi culoare şi compoziţie. La
unul dintre fragmentele de cana a fost identificat punctiform un atac de coroziune cu clorură de
cupru. La cana cu toartă patina de culoare maro poate proveni de la o posibilă ardere.
Cele 4 fragmente şi cana cu toartă sunt puternic degradate mecanic prin multiple fisuri,
rupturi, parţi lipsă. Pe radiografii, sub stratul de patină, se observă o adevărată “reţea” de
microfisuri ceea ce indică o puternică fragilizare a materialului metalic. (Pl. IV, Fig. 1 şi 2)
PROPUNERI DE RESTAURARE 7
Analizând şi coroborând datele obţinute în urma examinărilor şi analizelor efectuate până în
prezent intenţionez să aplic următoarele metode şi tehnici de restaurare:
1. Degresare cu solvenţi organici.
2. Curăţire mecanică şi eventual chimică locală.
3. Curăţire mecanică a punctelor cu clorură.
4. Pasivizare prin impregnare la vid cu o soluţie alcoolică de BTA, concentraţie 30%.
5. Consolidare structurală prin aplicarea unui strat de răşină epoxidică Araldyte 2020 pe
interiorul pieselor.
6. Lipirea şi completarea zonelor lipsă.
7. Peliculizare generală de protecţie cu ulei siliconic.
Menţionez că definitivarea diagnosticului şi stabilirea intervenţiilor de restaurare şi
conservare o voi face după ce voi dispune de rezultatele tuturor examinărilor şi analizelor.
În încheiere aş dori să subliniez că acest posibil model de abordare interdisciplinară, de care
aminteam la începutul lucrării, ar trebui aplicat în toate cazurile de restaurare/conservare deoarece,
de multe ori, piese arheologice comune care nu relevă niciun fel de date la prima cercetare, pot
conţine informaţii importante pentru specialiştii arheologi care s-ar putea pierde irecuperabil.
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Pl. I
Fig. 1. Fragment de cană, A-4788-3. Sunt marcate punctele 1- 8 unde au fost efectuate analizele.
Bronz cup - fragment, A-4788-3. 1 to 8 analyses points.
Fig.2. Fragment de cană, A-4788-3. Este prezentată compoziţia materialului de bază şi a patinei.
Bronz cup - fragment, A-4788-3. Metal and patina composition.
Fig. 3. Cană de bronz cu toartă, A–4671. Sunt marcate punctele 1-3 unde au fost efectuate
analizele. Bronz cup with handle, A–4671. 1 to 3 analyses points.
Fig. 4. Cană de bronz cu toartă, A–4671. Este prezentată compoziţia materialului de bază şi a
patinei. Bronz cup with handle, A–4671. Metal and patina composition.
Pl. II
Fig. 1. Date sinoptice privind cele 5 căni. Synopsis data of the 5 bronz cups.
Pl. III
Fig. 1 şi 2. Revista franceză „Archeologia” şi, pentru comparaţie, Cana cu toartă A-4671.
„Archeologia” French Review and, for comparison, Bronz cup with handle, A–4671.
Pl. IV
7

Mourey William, 1998.
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Fig. 1. Radiografii la Fragmentele de căni A-4788-1-2-3-4. RX images of Bronz cups A-4788-1-23-4.
NR.
CRT.

DENUMIRE

1.

Cană bronz (fragment)

NR.
INVENTAR

DATARE
LOC
DESCOPERIRE

A – 4788 - 1

Hallstatt B3
Com. Şoroştin
Jud. Sibiu

100
mm

43
mm

29
mm

PUNCT
PRELEVARE
PROBE

0,5 mm

Hallstatt B3
Com. Şoroştin
Jud. Sibiu

140
mm

28
mm

31
mm

0,6 –
0,9 mm

Margine superioară

Cană bronz (fragment)
A – 4788 - 3
12095
(vechi)

Hallstatt B3
Com. Şoroştin
Jud. Sibiu

97
mm

28
mm

24
mm

0,5 –
0,8 mm

Zonă lipsă

Cană bronz (fragment)
A – 4788 - 4
12095
(vechi)

5.

Grosime
material

Margine superioară

12095
(vechi)

4.

Înălţime

Cană bronz (fragment)
A – 4788 - 2

3.

ØBază

Margine inferioară

12095
(vechi)
2.

DIMENSIUNI
ØBuză

Hallstatt B3
Com. Şoroştin
Jud. Sibiu

100
mm

12
mm

20
mm

0,5 –
0,6 mm

Cană de bronz cu toartă

Zona mediană
A – 4671
Hallstatt B3
11978
(vechi)

130
mm

35
mm

74
mm

0,4 –
0,6 mm
1 mm
buza

Fig. 2. Radiografie la Cana cu toartă A-4671. RX image of Bronz cup with handle, A–4671.
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Pl. II

Element 4
5
6
Cu
96.56 33.92 48.41
Sn
3.44 9.93 4.56
Pb
0.17 0.15
P
1.61 0.57
Al
0.01 0.09
Cl
0.93
Fe
0.57
Ca
Mn
O
52.22 43.45
Si
2.14 1.26

Fig. 1.

7
37.19
0.14
0.06
0.33
0.19
62.09
-

8
30.20
5.67
0.23
0.63
0.72
59.81
2.74

Fig. 2.

Element
Fe
Cu
Sn
Ni
O
Si
P
K
Cl
Ca

Fig. 3.

1
0.19
94.25
5.46
0.11

2
0.06
94.33
5.34
0.28

Fig. 4.
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3
0.37
25.89
22.25
0.78
46.13
3.25
0.83
0.00
0.50
0.00
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Pl. III

Fig. 1.

Fig. 2.
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Pl. IV

Fig. 1.

Fig. 2.
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PUŞCA CU FITIL ÎN COLECŢIA MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL
CONSERVARE ŞI RESTAURARE
Dorin BARBU
Laboratorul de Restaurare şi Conservare al Muzeului Naţional Brukenthal
ZUSAMMENFASSUNG: Das Nationale Brukenthalmuseum besitzt die grosste Luntengewehr
sammlung aus unserem Land – 204 Stucke. Die Arbeit besteht aus 4 Kapiteln: 1. Eine kurze
historische Einleitung der Luntengewehre; 2. Die Ursachen der Degradierung der Gewehre bevor
und nach dem sie ins Museum gebracht wurden; 3. Der Konservierungszustand der 42 Gewehre
vor der Restaurierung; 4. Die Operationen der Restaurierung-Konservierung sowie die Substanzen
man dafur benutzt hat.
Muzeul Brukenthal deţine cea mai mare colecţie de puşti cu fitil de la noi din ţară, valoarea
lor fiind dată atât prin numărul lor - 204 (în Transilvania mai există doar 4 exemplare: 2 la
Sighişoara, 1 la Cluj şi 1 la Braşov), cât şi prin vechimea şi varietatea tipurilor care s-au păstrat, de
la cele timpurii (sec. XV) până la cele mai dezvoltate (sec. XVII).
1. Scurt istoric al puştilor cu fitil
Puşca cu fitil (Luntengewehr, matchlock, haquebuses a meche) este formată din:
1. ţeava din fier forjat, cu profilul de cele mai multe ori tronconic, octogonală la culată şi
cilindrică la vârf, lisă în interior;
2. mecanismul de dare a focului, dispus la majoritatea tipurilor pe partea dreaptă a ţevii;
3.pat şi uluc
4. garnituri.
În secolele XV-XVII ţevile erau confecţionate prin batere pe dorn şi prin găurire – tehnică
întâlnită după mijlocul secolului al XVI-lea.
Patul şi ulucul din lemn formau un corp comun. La primele tipuri piesele erau executate
foarte simplu din lemn de paltin sau fag, fără sculpturi, gravuri sau alte aplicaţii decorative. În
secolele următoare, odată cu evoluţia tehnicii ele devin mai uşoare, suple, ergonomice, gravate,
sculptate, folosindu-se lemn de esenţă tare cum e nucul.
Încărcarea puştilor se făcea pe la gura ţevii: se introducea o cantitate corespunzătoare de
pulbere neagră (praf de puşcă), apoi proiectilul (bile de Plumb), hârtie sau bucăţele de cârpă şi se
tasau prin batere cu vergeaua armei pentru fixare (astfel arma putea fi transportată mereu
încărcată). Procedeul era încă nesigur şi complicat: se puteau întâmpla o serie de defecţiuni; nu se
aprindea fitilul sau pulberea dacă erau ude; o cantitate prea mare de pulbere în interiorul ţevii ducea
la explozia “luminii”; cadenţa de tragere era redusă, precizia slabă, bătaia mică. Acest procedeu
suferă modificări la începutul secolului al XVI-lea când cantitatea de pulbere necesară proiectării
unui glonte va fi introdusă în interiorul ţevii cu ajutorul unor tuburi speciale din lemn îmbrăcate în
piele sau metal purtate de luptător pe o bandulieră din piele sau postav (de obicei erau 12 tuburi, de
unde şi denumirea dată de soldaţi - cei 12 apostoli). O altă simplificare este dotarea unităţilor de
puşcaşi cu tuburi - cartuş de hârtie - descoperire importantă introdusă pentru prima oară în armata
suedeză de către regele Gustav Adolf (1611-1632)1.
Proiectilele erau confecţionate prin turnare în matriţe corespunzătoare calibrului ţevii
(variind între 17-22 mm) şi erau purtate câte 30 într-o pungă de piele prinsă de bandulieră.

1

König 1968, p.69.
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O cantitate mică de pulbere se punea în locaşul tigăiţei, aceasta comunicând cu interiorul
ţevii prin intermediul “luminii” (un orificiu la baza ţevii). Această pulbere era mai fin măcinată
decât pulberea neagră folosită în interiorul ţevii şi se purta separat într-un corn de praf de puşcă.
Capacul tigăiţei, rabatabil, apare în jurul anului 15302. Pentru azvârlirea proiectilului se apăsa pe
pârghia declanşatoare (ulterior trăgaciul), cocoşul cu portfitilul aprins cobora pe pulberea din
locaşul tigăiţei aprinzând-o (fig. 1). Flacăra produsă era transmisă încărcăturii din interiorul ţevii
(temperatura de explozie a pulberii ajungând la 23000C)3, detonaţia proiectând glontele spre
exterior. Distanţa maximă de tragere era 225 metri, la un unghi de tragere de 450.
Nu se poate vorbi încă de la început de un mecanism propriu-zis, ci de realizarea conducerii
mecanice a fitilului spre tigăiţă, cu ajutorul unei pârghii în formă de “Z” sau “S” fixată pe partea
dreaptă a armei sau chiar prin patul armei - similar arbaletelor. Abia după 1470 a fost construit
primul mecanism, simplu, dar cu părţi componente distincte, fixat direct pe lemnul patului sau pe
platină. Desenul meşterului archebuzier Martin Merz din 1475, în Codex germanicus 599 păstrat în
Biblioteca de Stat din Munchen atestă existenţa unui astfel de mecanism la data respectivă4 (fig. 2).
În colecţia noastră există puşti cu fitil mai vechi de această dată, al căror mecanism este
montat direct pe lemnul patului, platina lipsind – prima formă mecanică de dare a focului.
Mecanismul cu fitil se prezintă ca o configuraţie unitară compusă din piese distincte legate
funcţional. În decursul timpului se produce o diversificare a formelor, fără modificarea profundă a
structurii, orice transformare dând naştere unui nou model, în cadrul aceluiaşi tip, specific unei
zone, centru sau chiar meşter5.
COCOŞUL - poartă iasca sau fitilul (sfoară de cânepă) aprins spre tigăiţă. Viteza de ardere
a fitilului era de aproximativ 30 centimetri pe oră. Capul are forma unui cilindru în care se punea
fitilul, iar la unele mecanisme se termină prin două lame, care adeseori aveau profilul unui cap de
şarpe sau dragon, prevăzute cu şurub de strângere pentru prinderea fitilului.
TIGĂIŢA - păstrează pulberea necesară aprinderii încărcăturii explozive din ţeavă. La
începutul secolului al XVI-lea era fixată la ţeavă, iar către sfârşitul secolului ataşată platinei6.
ARCURILE - lamelare, cu funcţii diferite: arcul cocoşului împinge cocoşul spre tigăiţă;
arcul recuperator, atunci când există, fixat în dosul platinei şi legat funcţional de bara
declanşatoare, îndepărtează cocoşul de pe tigăiţă.
DECLANŞATORUL - la început, o pârghie asemănătoare cu a arbaletelor, montată în
partea inferioară a patului, având o mişcare în plan vertical.
PLATINA - la început a fost mică, trapezoidală iar la sfârşitul secolului al XV-lea, lungă,
cu contur de bază dreptunghiular, formă dominantă în secolul al XVI-lea. Către sfârşitul secolului,
cantul superior era înălţat, pentru a primi tigăiţa, iar la începutul secolului al XVII-lea ea devine tot
mai mare, influenţată de mecanismul cu cremene şi rotiţă7.
Cel mai des întâlnit mecanism în colecţia noastră (la 160 puşti) este reprezentat în figura 3.
2. Cauzele degradării armelor de foc:
A. Degradări anterioare intrării pieselor în muzeu:
a. Degradări mecanice provocate de:
- o mânuire brutală a lor pe câmpul de luptă: ruperea patului armelor, ruperea vergelelor,
ruperea unor componente din interiorul mecanismului, a unor "garnituri", fisuri multiple ale patului
şi ulucului, pierderi de material lemnos şi metalic.
- şocul aprinderii pulberii şi proiectării glonţului (recul): ruperea unor fragmente din uluc,
fracturi ale acestuia chiar şi a patului, ruperea şuruburilor de prindere a mecanismului, ruperea

2

Boeheim 1890, p. 474.
Visier Special 1999, p. 16.
4
Hoff 1969, p. 13.
5
Roman 1983, p. 253.
6
Hoff, op. cit., p. 31.
7
Ibidem, p. 25.
3
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ştifturilor de prindere a ţevii în uluc, ruperea unor piese din mecanism, fisurarea ţevii, pierderea
unor ornamente.

b. Degradări chimice provocate de:
- lipsa unor tratamente de conservare (lăcuire, gresare) înainte de montarea ansamblurilor şi
subansamblurilor armei; unele puşti au relevat totuşi preocupări din partea manufacturierului
respectiv de a preveni coroziunea. Astfel s-a constatat finisarea mecanică perfectă a ţevii, a plăcii
de şasiu a mecanismului (platinei), uneori o brunare termică sau chimică.
- acţiunea unor substanţe incompatibile cu metalele corodabile ajunse în lemn probabil prin
tratarea acestuia în scopul consolidării, al durificării sau al stabilizării formei, ştiut fiind că prin
acţiunea lor factorii externi pot deshidrata sau suprahidrata fibra lemnoasă.
- utilizarea intensă, în epocă, a unor arme şi necurăţarea lor la timp (este cazul suprafeţelor
interioare ale unor ţevi).
c. Degradări biologice provocate de:
- agenţi de biodegradare ca: bacterii, fungi (ciuperci), insecte xilofage, rozătoare care
acţionează asupra părţii lemnoase a armelor. Dintre aceşti agenţi cele mai des întâlnite sunt
insectele xilofage Anobium punctatum care prin găurile lor de zbor, adevărate canale, dau un
aspect "buretos" lemnului.
Instalarea, răspândirea, intensitatea atacului şi durata dezvoltării coleopterelor este
condiţionată de factori limitativi dintre care cei mai importanţi sunt:
1. temperatura şi umiditatea aerului şi a lemnului;
2. valoarea nutritivă a lemnului;
3. prezenţa sau absenţa ciupercilor xilofage sau a putregaiurilor produse de acestea.
B. Degradări suferite după intrarea în muzeu:
a. Degradări mecanice provocate de:
- o manevrare defectuoasă: în special ruperi ale ulucului, patului, vergelei, a unor
ornamente.
- o depozitare neadecvată, una peste alta, în depozite neamenajate corect.
- diferite accidente, evenimente, calamităţi naturale.
b. Degradări chimice provocate de:
- factorii microclimatici (umiditate relativă, temperatură, lumină) şi de mediu (noxe)
neadecvaţi expunerii şi/sau depozitării.
- utilizarea, cândva, pentru ştergerea prafului de pe arme, a unei textile înmuiată în apa,
evident în exces; apa a intrat între ţeavă şi ulucul de lemn, pe sub plăcile ornamentale sau în
mecanismul de dare a focului, care adesea s-a blocat prin coroziune.
c. Degradări biologice provocate de: bacterii, fungi (ciuperci), insecte xilofage, rozătoare.
3. Stare de conservare
În atenţia noastră a intrat un lot de 42 puşti cu fitil din depozitul de arme al muzeului, care
prezentau o stare de conservare precară, nefiind expozabile.
Părţile metalice prezentau un strat continuu şi neuniform de produşi mecanici
şi de coroziune specifici Fierului: oxihidroxizi de Fe. Lipseau numeroase şuruburi de
prindere a ţevii, mecanismului şi şuruburi fluture de la portfitil. De asemenea lipseau brăţări
din tablă de Fe de la capătul ulucului.
Lemnul puştilor era fragilizat de reţeaua deasă a găurilor de zbor produsă de
insectele xilofage. Un număr mare de paturi - 35 erau rupte, 20 dintre ele lipsind. Toate
ştifturile de prindere a ţevii în uluc erau rupte iar vergelele – 2 rupte, 40 lipsă. Numeroase
puşti prezentau fisuri ale ulucului şi patului, unele cu lipsuri de material lemnos. (Foto 1,
foto 2, foto 3).
4. Operaţii de restaurare-conservare
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Datorită numărului mare de piese am stabilit un flux tehnologic comun, compatibil tuturor
pieselor:
- demontare în părţi componente; şuruburile înţepenite au fost deblocate folosind
Breakfree, un produs chimic care dizolvă produşii de coroziune ai fierului.
- Ţeava - degresare cu solvenţi organici, curăţare chimică prin imersie în: acid fosforic 10%,
tiouree 1% ca inhibitor de coroziune, 8% alcool N-butilic, apă distilată până la 100%; spălări
repetate cu apă distilată; pasivizare prin fosfatare în acid fosforic 20% fără inhibitor (imersie 3
minute, apoi 10 minute la scurs după care se şterge surplusul); peliculizare de protecţie în 2 straturi
cu Paraloid B72, 5%.
- Mecanismul - degresare cu solvenţi organici, curăţare mecanică cu lână de oţel şi chimică
cu Balistol8; gresare cu ulei siliconic.
- S-au confecţionat numeroase şuruburi pe strung respectând pasul şi dimensiunile
originale; brăţări de prindere a ulucului din tablă din fier.
- Arcurile – Toate arcurile au fost curăţate mecanic pentru a evita decălirea care s-ar
produce la un tratament chimic; degresare cu solvenţi organici; gresare cu ulei siliconic.
- Lemnul – După desprăfuire am injectat în toate găurile de zbor Per-Xil 10 (EcolkemsPovolaro di Dueville), pentru neutralizarea eventualelor insecte xilofage; consolidarea lemnului s-a
realizat prin impregnare cu Paraloid B72, 12% în Toluen atât prin injectare cât şi prin pensulare.
Lipirea fisurilor şi a părţilor lemnoase confecţionate de restaurator s-a realizat cu răşină epoxidică
bicomponentă Uhu Plus 300, folosind cepuri de lemn pentru rezistenţă (foto 4, foto 5).
Decaparea lemnului s-a realizat cu decapant universal Vernistac (Industria chimice Orlandi,
Vicenza, Italy) şi cu lână de oţel, înlăturând astfel toate depunerile mecanice şi urmele de vopsea cu
care au fost scrise numerele de inventar pe piese.
Chituirile grosiere s-au realizat cu Sinto Legno (Pergan Gmbh, Bocholt, Germany), iar cele
fine cu Modostuc (Plasveroi International, Vellezzo, Italy) la nuanţa lemnului. Au urmat finisările
chituirilor cu hârtie abrazivă fină, integrările cromatice cu baiţ şi lustruire cu Şerlack. După
montarea părţilor componente s-a făcut gresarea finală cu ulei siliconic (foto 6, foto 7).
În urma restaurării au apărut marcaje şi mărci de meşter ce vor constitui subiectul unor
studii ulterioare. (foto 8, foto 9).
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Fig. 1 - Etapele declanşării mecanismului cu fitil.
Fig. 2 - Codex Germanicus 599 păstrat în Biblioteca de Stat din Munchen
Fig. 3 – Arme de foc portative (după Roman 1981).
Fig. 4.- Ruptură a ulucului, lipsă ştifturi de prindere a ţevii
Fig. 5. - Ruptură a ulucului, lipsă ştifturi de prindere a ţevii
Fig. 6. - Rupturi cu lipsă de material lemnos
Fig. 7. - Lipirea ulucului cu răşină epoxidică
Fig. 8. - Completarea părţilor lipsă
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Fig. 10. - Puşcă cu fitil după restaurare
Fig. 11. - Marcă de meşter
Fig. 12. - Emblema Sibiului

275

D. Barbu - Puşca cu fitil în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal. Conservare şi restaurare

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

276

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

277

D. Barbu - Puşca cu fitil în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal. Conservare şi restaurare

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

278

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

279

D. Barbu - Puşca cu fitil în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal. Conservare şi restaurare

.

280

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

RESTAURAREA UNUI POCAL DE CRISTAL DIN SEC. XVII DIN COLECŢIA
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL DIN SIBIU
Gheorghe BULETEANU
Laboratorul de Conservare şi Restaurare al Muzeului Naţional Brukenthal
ABSTRACT: In 17 century Albert Huet receives from the prince of Transylvania, Ştefan Bocsay, a
beaker mounted in gold. This beaker was made from crystal, manual engraved and it was donated
to Brukenthal Museum. In time this beaker suffered some damage and needed to be restored. The
cap of them was broken in 4 pieces and the beaker presents a previously bad “restoring”. The
restoration consists in dismantleing both pieces, beaker and the cap, and cleaning each part with
chemical solution. After that, the parts were rebounded with epoxy resin Loctite 3430.
INTRODUCERE
La 1 ianuarie 1557 se naşte la Cluj Ştefan Bocskai. După efectuarea unui stagiu la curţile
din Viena şi Praga se va reîntoarce în Transilvania la curtea lui Stefan Bathory. După o intensă
activitate politică desfăşurată în interiorul Imperiului, la 1604, va reveni în Transilvania. Se
presupune că odată cu revenirea sa şi înainte de a fi numit principe al Transilvaniei la 1605 de către
Dieta de la Mediaş, având nevoie de sprijinul saşilor din Sibiu, Bocskai îi va dărui comitelui
saşilor, Albert Huet (1537-1607), un pocal gravat, din cristal, cu monturi de aur emailat. Pocalul a
ajuns în posesia Bisericii Evanghelice care l-a donat ulterior Muzeului Brukenthal necunoscânduse, însă, data intrării exacte a piesei în colecţiile muzeului.1
În urma unei necesităţi expoziţionale dar, mai ales, a unor degradări mecanice care afectau
întreaga stare de conservare, pocalul a fost predat pentru restaurare, Laboratorului de Restaurare şi
Conservare al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu.
STAREA DE CONSERVARE
Pocalul este lucrat dintr-o sticlă superioară, documentaţia aminteşte de cristal2, cu trei
monturi de aur emailate, una la baza piciorului, o a doua la mijloc iar cea de-a treia în partea
superioară a piciorului. Pe corpul pocalului este gravat mecanic, un motiv floral. Capacul prezintă
şi el o montură de aur emailată în partea superioară.
La o primă analiză vizuală s-a observat că pocalul a mai fost „restaurat” într-un mod
neadecvat şi inestetic, printr-o asamblare precară şi utilizare în exces de adeziv aceasta intervenţie
nefiind consemnată. Capacul s-a prezentat parţial asamblat iar patru dintre fragmente erau
desprinse total. Tot de la intervenţia anterioară se mai observă urme de surplus de adeziv iar în
adânciturile zonelor gravate, pe alocuri, se observă o irizaţie aurie. Paharul de cristal nu era fixat
ferm în montura metalică iar unele fragmente se mişcau la o simplă atingere.
INVESTIGAŢII
Microanalizele chimice efectuate3 au constatat că irizaţiile aurii erau urme ale depunerilor
de grăsime iar adezivul folosit anterior era probabil de tip AGO4
PROPUNERI DE RESTAURARE
În urma stabilirii diagnosticului, s-au făcut următoarele propuneri de restaurare:

1

Benigni, vol. 2, pp. 162 şi 169.
Ibidem.
3
Buletin de analiza nr. 1437/2002
4
Adeziv utilizat in anii 1960- 1970, realizat prin dizolvarea celuloidului în acetonă
2
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Dezasamblarea totală atât a pocalului cât şi a capacului întrucât datorită îmbătrânirii
materialului folosit ca adeziv acesta putea duce la instabilitatea piesei
Înlăturarea adezivului utilizat anterior, operaţiune necesară pentru asigurarea unei aderenţe
cât mai bune între fragmente şi noul adezivul
Curăţirea şi degresarea fragmentelor, fiind necesară pentru înlăturarea diferitelor tipuri de
depuneri constatate în urma analizelor efectuate.
Reasamblarea lor
RESTAURARE
Tehnicile de restaurare aplicate au constat în:
Dezasamblarea atât a pocalului cât şi a capacului care s-a efectuat cu mare atenţie. Întrucât
vechiul adeziv era pe bază de acetonă, pentru maleabilizarea lui s-au folosit tampoane de vată
îmbibate cu alcool şi acetonă. În urma dezasamblării au rezultat 10 fragmente care compuneau
capacul şi 6 fragmente care compuneau pocalul. Deoarece după uscare adetivul utilizat anterior
devenea casant, de pe fragmenetele rezultate în urma dezasamblării l-am înlăturat total, mecanic cu
bisturiul.
Degresarea fragmentelor s-a făcut cu tetraclorură de carbon.
Pentru înlăturarea depunerilor mecanice şi a curăţirii accesoriilor metalice am optat pentru o
soluţie apoasă de Complexon III, cu soluţie tampon, cu o concentraţie de 5 %, la pH 6, curăţire
care s-a făcut în cuve speciale şi a fost ţinută sub o atentă observare pentru a se evita deteriorarea
sticlei sau a monturilor
Neutralizarea s-a făcut în mai multe băi de apă distilată.
După uscarea naturală, pentru reasamblarea fragmentelor am utilizat un adeziv epoxidic,
Loctite 3430 datorită indicelui de refracţie apropiat de cel al sticlei5.
CONCLUZII
În acest mod am intervenit la o piesă unicat pentru Muzeul Brukenthal, o piesă de o valoare
istorică deosebită, redându-i rezistenţa mecanică şi un aspect cât mai apropiat de cel iniţial.
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Fig. 1. Pocal înainte de restaurare. Beaker before restoration.
Fig. 2. Capac pocal înainte de restaurare. Cap before restoration.
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Fig. 4. Pocal după restaurare. Beaker after restoration.

5
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PROBLEMATICA ŞI METODOLOGIA DE RESTAURARE A UNUI PIEPTENE (SEC
XIX) CONFECŢIONAT DIN MATERIAL CORNOS
Alexandru DOBRESCU
Laboratorul de Restaurare şi Conservare al Muzeului Naţional Brukenthal
ABSTRACT: This article presents the reconstruction with acrylic resin of an ornamental comb
made of bovine cornel, dated in the 19th century. On this comb can be noticed biological and
phisical deterioration and a lack of material in the crown ornament.
Suportul material cornos provenind de la animalele cornute (bovine) a fost ales de către om
în procesele lui cultural-creatoare pentru confecţionarea unor obiecte utilitare, decorative, de cult,
datorită aspectului plăcut al materialului şi uşurinţei procesului de prelucrare. Materialul cornos
este de natură organică – proteină cu punţi labile de sulf (cheratină) – din care cauză suferă uşor
degradări biologice, fizice, mecanice.
În colecţiile muzeelor de istorie, artă, etnografie se întâlnesc numeroase astfel de creaţii
umane, de multe ori deteriorate deja de la aducerea lor în muzeu, datorită manipulării sau
conservării greşite, drept care se impune conservarea şi restaurarea lor particulară, în laboratoare de
specialitate. Materialul cornos a fost preferat şi de meşterii pieptenari ai evului mediu şi modern,
până la apariţia maselor plastice.
Cu o astfel de piesă s-a confruntat spre restaurare laboratorul nostru; este vorba despre un
pieptene ornamental al protipendadei feminine sibiene din secolul XIX, confecţionat din corn bovin
prelucrat prin debitare, modelare la cald (cheratina din componenţa materialului având proprietăţi
plastice sub influenţa căldurii), şlefuire, traforare. Dimensiunile piesei: 160 x 160 mm.
Starea de degradare a piesei la intrarea în laborator (Fig. 1) era următoarea: piesa prezenta
depuneri vulgare de murdărie, rupturi, torsionări, lipsuri masive şi fine, datorate factorilor mecanici
sau biologici (fiind material organic a suferit uşor atac biologic, al insectelor din genurile
Dermestes şi/sau Antrenus).
Constatând starea de degradare ne propunem curăţirea piesei, readucerea din torsionare la
forma normală, completarea lipsurilor (lipsurile sunt de două feluri: excavaţii în material provocate
de insecte şi pierderi efective din ornamentul coroanei pieptenului).
Trecând la procesul operativ, în prima fază s-a executat înlăturarea patinei vulgare prin
curăţire cu soluţie de Romopal -10 % (detregent aionic) şi limpezire cu apă distilată, uscarea
făcându-se prin tamponare cu hârtie de filtru şi liber în atmosferă cu umiditate 40 %. Pentru
aducerea din torsionare s-a procedat la încălzire controloată deasupra unei flăcări de spirtieră şi
acţionare mecanică la capete până cînd părţile s-au racordat. Toate zonele de simplă ruptură au fost
lipsite folosindu-se răşină epoxidică U+ (considerăm singura modalitate de a lipi efectiv acest
material organic).
Folosind aceiaşi răşină epoxidică s-a procedat în continuare la completarea părţilor lipsă
excavate în material după o prealabilă cofrare cu bandă adezivă transparentă (scotch), operaţiune
urmată de o debavurare şi finisare.
Partea cea mai complicată a fost refacerea ornamentaţiei din coroana pieptenului, pentru
care s-a executat un desen la scara 1:1 (Fig. 2) pe care s-au reconstituit părţile lipsă prin analogie cu
martorii existenţi şi intrând în maniera concepţională a creatorului acestei piese.
Fiecare fragment lipsă reconstituit în desen a fost modelat din ceară dentară şi fixat pe locul
lipsă din piesă, iar apoi copiat în context cu Dentaflex pastă (Fig. 3). Astfel s-a procedat pentru
toate ornamentele lipsă. În etapa următoare s-a eliberat negativul de modelul din ceară şi reaşezat în
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piesă turnându-se apoi răşină acrilică (Durakryl). Figura nr. 4 prezintă câteva negative şi părţi
turnate din Durakryl nedebavurate. Fiecare fragment din Durakryl a fost apoi finisat cu multă
migală şi integrat în zona din care lipsea şi consolidat cu răşină eopxidică.
După ce toate fragmentele lipsă reconstituite din Durakryl au fost integrate în ansamblul
piesei (Fig. 5) a urmat necesarul proces de integrare cromatică, folosind culori de ulei cu lichidul de
la Durakryl pentru o aderare mai bună la completările făcute. Am acordat multă atenţie unei
integrări perfecte pe faţa piesei – Fig. 6 (lizibilitate în UV) – iar pe reversul piesei integrarea s-a
realizat la diferenţă de tonalitate (lizibilitate în spectrul vizibil).
În finalul procesului restaurartor a rezultat o piesă prezentabilă expoziţional şi suficient de
rezistentă la manipulări, care nu a suferit timp de 20 de ani, piesa fiind urmărită în tot acest interval
temporal.
Prin această metodă am mai fost nevoiţi să intervenim şi asupra altor şase piese, similare,
solicitate spre refacere şi provenite din colecţia de istorie modernă a muzelui de istorie din cadrul
Muzeului Naţional Brukenthal.
LISTA ILUSTRAŢIEI / ILLUSTRATION
Fig. 1 - Piesa aflată în stare de degradare. Degradated item.
Fig. 2 – Desen cu identificarea părţilor lipsă. Identifying missing parts. Drawing.
Fig. 3 – Aspect din timpul reconstituirii. Aspects of reconstruction.
Fig. 4 – Părţi turnate nedebavurate. Unfinished moulded parts.
Fig. 5 – Intregrarea pieselor lipsă în ansamblul piesei. Integrating missing parts in the item.
Fig. 6 – Piesa după realizarea integrării elementelor. Final aspect of the item after intergations of
the restored parts.
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ASPECTE ALE CONSERVĂRII LA PRIMĂRIA VECHE DIN SIBIU
Silvia GALEA
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Zusammenfassung: Die Faktoren welche zur Degradierung der Kulturgüter des Historichen
Museums – welches sich im Gebäude des alten Rathauses befindet – beitragen können sind:
Feuchtigkeit, verunreinigte Luft, Licht, Temperaturschwankungen sowie biologische Faktoren
wie:Insekten, Schimmel, Nagetiere. Die Aufgaben die sich bei der Konservierung der Gegenstände
ergeben, können nur als gemeinsame Arbeit eines team's gelöst werden, da verschiedene
Kenntnisse aus der Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Kundsgesichte, Ästetik, Technik
notwendig sind.
Scurt istoric al monumentului
Primăria Veche este un monument reprezentativ de arhitectură gotică civilă. A fost
construită în jurul anului 1472, la comanda primarului de atunci al oraşului, Thomas Altemberger1.
La început avea 14 încăperi şi în jurul acestui nucleu, de-a lungul timpului au fost adăugate altele.
Cumpărată în 1549 de către comunitatea orăşenească, cu 1922 de florini şi 22 de dinari, de la
ultimul ei proprietar, Marcus Pempflinger, clădirea a fost transformată în primărie a oraşului,
începând din 1550, an în care a fost restaurată şi i-au fost adăugate noi corpuri. Scara monumentală
este construită în 1704
Reşedinţă familială şi apoi vreme de peste 400 de ani , până în 1967, sediu al diferitelor
instituţii publice, Primăria Veche a supravieţuit jafurilor oştenilor lui Gabriel Bathory – 1610,
cutremurelor şi incendiilor devastatoare(1817)2. Din 1948 municipalitatea părăseşte clădirea, care
este dată spre închiriere.
Între ani 1967-1987 a fost restaurată sub îndrumarea arhitectului Hermann Fabini, iar în
1988 aici a fost inaugurat Muzeul de Istorie, loc ce adăposteşte parte din colecţiile Muzeului
Naţional Brukenthal
Noţiuni de conservare
Prin activitatea de conservare se urmăreşte păstrarea cât mai intactă a proprietăţilor fizice şi
chimice ale obiectelor, ceea ce presupune o serie de măsuri specifice. Sunt măsuri:
- de ordin general, de prevenire a factorilor agresivi de mediu – umiditatea, lumina, temperatura,
poluarea, a dăunătorilor biologici (insecte, rozătoare, ciuperci, mucegaiuri)
- măsuri speciale, în cazul în care a avut loc atacul: deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie – prin
tratamente fizice – imersie, termice, aerisire, sau chimice, prin pensulări, injectări, pulverizări,
gazare a spaţiilor cu substanţe specifice, testate.
Nici un material nu are stabilitate chimică absolută, iar procesele chimice sunt factori
destabilizatori; atomii sunt într-o continuă mişcare, ruperea legăturilor necesitând o energie de
activare, care poate fi lumina sau temperatura. Această energie poate fi dacă nu stopată, cel puţin
încetinită, pentru a reduce ravagiile proceselor de degradare asupra bunurilor de patrimoniu.
Conservarea obiectelor are un caracter general, este o muncă de echipă, dar şi o problemă
de cercetare şi de execuţie. Muzeul este clinică şi sanatoriu pentru pieselor adăpostite aici. La
sosirea lor, prin investigaţii, l-i se atribuie un diagnostic, şi în funcţie de acesta, se intervine.
1
2

Fabini 1982, p. 122.
Beşliu 1999, p. 5.

289

R. Röesler - Caprele negre din Masivul Retezat (recenzie).

Conservarea poate fi pasivă şi reprezintă ansamblul măsurilor, acţiunilor, mijloacelor şi
tehnicilor care acţionează asupra ambientului pieselor de muzeu- microclimat, iluminat,
muzeotehnică - sau activă, prin care se acţionează direct asupra lor3. Longevitatea bunurilor
culturale este determinată de structura şi compoziţia chimică, de condiţiile de păstrare înainte de a
intra în muzeu, de gradul de folosire şi natura folosirii lor, dar nu totdeauna doar timpul le
distruge, ci şi ignoranţa sau indiferenţa omului
Fiecare obiect din muzeu are dublă natură, este materie şi document. Încercând să salvăm
materia, salvăm documentul.
Degradarea este procesul ireversibil de modificare structurală care afectează materia şi
prin aceasta, valoarea unui obiect.
Roadele pozitive ale muncii de conservare sunt: cunoaşterea, punerea într-o ordine
raţională, distribuţia metodică şi organizarea logică într-un sistem al obiectelor, care numai astfel
devin accesibile cercetătorilor şi marelui public.
Pregătirea de specialitate trebuie dublată de cunoştinţe de fizică, chimie, istorie, istorie a
artei, de cele de ordin tehnic, e nevoie de intuiţie, spirit practic, fantezie, simţ estetic.
Factorii de degradare – cauze şi efecte
Umiditatea, temperatura, lumina poluarea şi atacul biologic sunt principalii factori de
degradare a obiectelor adăpostite într-un muzeu. Efectul lor sinergic este devastator pentru piesele
de patrimoniu
Umiditatea este procentul de vapori de apă din aer.
-Umiditatea absolută(U.A.)este cantitatea de vapori de apă aflaţi într-un spaţiu dat la un moment
dat, se măsoară în grame/metru cub.
-Umiditatea relativă(U.R.) este raportul dintre umiditatea absolută şi valoarea de saturare la
temperatura dată. Este parametrul care se ia în calcul în mod normal şi se măsoară în procente.
Aparatele de măsură şi control a umidităţii sunt higrometrul, higroscopul, feutronul electronic.
Efectele umidităţii relative asupra bunurilor de patrimoniu –
- sub 50% - se produce pierderea apei intramoleculare, contractarea celulelor, pierderea
elasticităţii, apar fisuri radiale în obiectele de lemn, adezivii devin casanţi, defibrarea obiectelor ce
conţin celuloza, ruperea coeziunii interne. Cele mai atacate sunt obiectele de natură organică,
textile, hârtie, os, lemn.
- peste 50% - accelerarea proceselor chimice, înmuierea adezivilor, desprinderea completărilor,
creşte aciditatea hârtiei (SO2+H2O=H2SO4), proliferează mucegaiurile, insectele şi ciupercile, au
loc modificări dimensionale. La metale apar procesele de coroziune, oxidare, la piatra moale de tip
calcar sau gresie, are loc dilatarea apei intramoleculare şi se produce crăparea ei.
Variaţiile mari şi bruşte ale umidităţii sunt periculoase. Umiditatea relativă optimă de păstrare a
obiectelor de natură organică este de 50-55%. Pentru obiectele de natură anorganică, U.R. optimă
este de 50-65%4.
La noi în muzeu probleme foarte mari sunt din cauza umidităţii solului pe care este
construită clădirea. Deşi aflată în partea de sus a oraşului, terenul pe care a fost amplasată era unul
cu umiditate excesivă, umiditate care se putea vedea pe pereţii pivniţei şi pe cel al încăperilor de la
parter, unde igrasia urcase până aproape de tavan În anii ploioşi, într-una din încăperile pivniţei,
care nu fusese pavată, se putea vedea apa în strat destul de gros.
Umiditatea ascensională (igrasia), se putea vedea pe toate zidurile ce mărginesc cele patru
laturi ale curţii. O primă măsură a fost luată în urmă cu ani, prin decaparea până la 1 – 1,5 m a
zidurilor, ocazie cu care s-a observat că din loc în loc, pe cărămizi, era aplicat un strat de bitum
Exista o teorie conform căreia, bitumul protejează împotriva umidităţii, care s-a dovedit a fi
falsă, de fapt întreţinea umiditatea, mai ales în curtea a doua, de pe partea de NV, şi în depozitul de
tranzit pentru obiecte aduse de pe şantierele arheologice, aflat tot la parterul clădirii.

3
4

Moldoveanu 1994, p. 17.
Florescu 1994, p. 127.

290

Brukenthal. Acta Musei, I. 1

Coroziunea este ansamblul proceselor fizico-chimice ce se stabileşte între metal şi mediu,
plecând de la suprafaţa metalului, şi care provoacă întoarcerea lui la starea iniţială de minereu, mai
stabil termodinamic. După cum se cunoaşte, cu cât gradul de prelucrare este mai înalt la metale, cu
atât viteza de coroziune este mai mare, în condiţii optime acestui proces, umiditate ridicată şi praf 5.
Efectele umidităţii relative ridicate în spaţiile de expoziţie de la parter era mai mult decât
vizibil – la expoziţia ”Arme şi armuri„ care se găsea aici, praful şi gazele din aerul poluat ,
împreună cu vaporii de apă, au făcut să apară micropile electrice pe suprafaţa pieselor din metal,
acestea s-au acoperit cu pete de oxizi, puncte de plecare a proceselor de coroziune. Armele şi
armurile măiestrit cizelate de armurierii medievali au primit un strat de culoare brun roşcată,
pulverulentă, oxidul fero-feric (Fe2O3) sau rugina. Apa are efect de catalizator în unele reacţii
chimice.
Apa atacă obiectele sub toate cele trei forme de agregare – gazoasă, lichidă şi solidă. Pe
piesele de lapidariu adăpostite în curtea a doua şi sub coridorul descoperit, în prima curte, ningea
iarna şi ploua în celelalte anotimpuri. Iarna, zăpada se topeşte, pătrunde în interstiţiile pietrei, dacă
îngheaţă, volumul ei creşte şi dizlocă fragmente din piatră. Acum parte din lapidariu a fost
adăpostit în pivniţele muzeului, după amenajarea lui va putea fi vizitat.
Tot umiditatea a făcut să se modifice şi profilul zidului construit peste materialul de
umplutură, ce mărgineşte curtea a doua, prin boltirea lui în afară. Dacă nu se intervine, acesta se
poate nărui, antrenând şi parte din ceea ce se găseşte în spatele lui, o umplutură de 7 metri înălţime.
S-a putut observa, în timpul ploilor, care nu au fost puţine în ultimul timp, la baza zidului, firicele
de apă, care se preling ca nişte mici izvoare.
Pentru restaurarea în sine a monumentului, s-a intervenit, începând din toamna trecută, cu
materiale testate, lucrare efectuată de o firmă de construcţii specializată în restaurarea
monumentelor istorice.
Tot umiditatea în exces a solului făcea ca, în anotimpul rece, pe pardoseala coridorului de
trecere spre curtea a doua să apară un strat de minerale aciculare, de culoare albă. Era un fenomen
de cristalizare a sărurilor dizolvate în apa ce ajungea la suprafaţă prin fenomenul de capilaritate.
Problema a fost rezolvată prin îndepărtarea pachetelor de argilă umedă de sub pavaj şi înlocuirea
lor cu un strat de nisip după care pavajul a fost refăcut, şi prin lăsarea unui şliţ perimetral deschis,
umplut cu pietricele. La fel s-a procedat în toate spaţiile în care erau probleme din cauza umidităţii
solului.
Lemnăria ferestrelor a fost confecţionată probabil din lemn nu suficient uscat, de aceea s-a
deformat, şi acum când plouă, apa pătrunde pe la canturile care nu sunt bine îmbinate (Fig. 1).
Acoperişul clădirii a fost refăcut în urmă cu câţiva ani, dar lucrările efectuate nu au fost de
calitatea dorită, drept pentru care, de câte ori plouă, apar pete noi, sau se colorează ceva mai intens
cele vechi, în sălile de expoziţie aflate la etaj, sau în birouri (Fig. 2).
Încălzirea se face cu o centrală veche, depăşită, ce are un vas de expansiune care se găseşte
în punctul cel mai înalt, podul turnului locuinţă, deasupra depozitului de arheologie. Pompa este
electrică, şi dacă accidental se întrerupe curentul, la pornire, în vas se creează o presiune mai mare,
care face ca apa să dea pe din afară, ţeava de avarie nu poate prelua întreaga cantitate, iar aceasta se
revarsă între cămaşa de protecţie şi vas, iar de aici, pe „cărări bătătorite”, în depozitul de
arheologie, şi de aici, mai departe, mai jos, în expoziţia permanentă dedicată istoriei Sibiului (Fig.
3, 4).
În cursul săpăturilor sistematice efectuate în prima curte, nu au fost găsite urme evidente ale
unei fântâni, dar ea apare în fotografiile vechi sau desenele de sfârşit de secol XIX. Probabil
obturarea acestei surse de apă, ca şi tăierea copacilor din prima şi cea de a doua curte, acoperirea
solului cu dale de piatră şi ciment, au făcut ca pământul să nu mai poată „respira” iar umiditatea
solului să apară evidentă pe zidurile incintei.
Temperatura - acţionează asupra materialelor direct şi indirect.
Toate materialele organice au în molecula lor mai multă sau mai puţină apă, deci sunt
pasibile de modificări dimensionale. Chiar şi piatra, dacă are apă intramoleculară, la temperaturi
joase aceasta îşi măreşte volumul şi piatra crapă.
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Acţiunea indirectă a temperaturii asupra bunurilor de patrimoniu se manifestă prin influenţa
ei asupra coeficientului de umiditate din material, la temperaturi ridicate scade prin evaporare
accentuată, la temperaturi scăzute, creşte
La noi în muzeu nu se poate pune, deocamdată, problema stabilităţii microclimatului din
punctul de vedere al umidităţii şi temperaturii, atâta timp cât încălzirea se face cu un sistem
centralizat vechi, care nu funcţionează iarna 24 din 24 de ore. Diferenţele mari de temperatură
dintre noapte şi zi, dintre iarna şi vară fac posibilă apariţia condensului.
Cele mai sensibile obiecte sunt cele pe suport organic – textile, grafică, picturi, lemn, os. Se
ştie că temperaturile scăzute sunt cele mai potrivite păstrării în cele mai bune condiţii a bunurilor
de patrimoniu, în condiţii speciale, lipsite de umiditate. Temperatura de 18-20o C este recomandată
mai mult pentru confortul termic al omului. Temperatura în valori absolute este mai puţin
dăunătoare decât variaţia bruscă rece-cald, care produce relaxarea sau contractarea bruscă a
coeziunii interne a materialelor din care sunt confecţionate bunurilor de patrimoniu.
Lumina – este un alt factor de mediu agresiv, care poate afecta grav sănătatea pieselor, mai
ales dacă sunt confecţionate din materiale organice, care sunt mai sensibile la acest factor, dar şi
cele anorganice, prin iniţierea unor reacţii fotochimice.
Lumina, undă şi corpuscul, este agresivă prin două din componentele sale, razele infraroşii,
care pot ridica temperatura, şi cele ultraviolete, la care materialele care conţin celuloză sunt foarte
sensibile – textilele, hârtia. Au fost stabilite şi plafoane cantitative, pe categorii de materiale – la
cele fotosensibile, pictura, textilele, grafica, hârtia, acesta nu trebuie să depăşească 70-80 lucşi,
pentru materialele mai puţin sensibile, plafonul este de 100-150 lucşi, iar materiale anorganice pot
suporta până la 500 lucşi.
Iluminatul corect din punctul de vedere al conservării pasive este evitarea excesului de raze
ultraviolete şi infraroşii, prin reglarea distanţei de la bec, natura acestuia, supravegherea
permanentă.
Într-un muzeu trebuie să fie împăcate cele două aspecte contradictorii în aparenţă –
folosirea luminii pentru a pune în evidenţă valoarea şi frumuseţea obiectelor expuse, aspectele lor
mai interesante sau preţioase, care pot impresiona vizitatorul - dar şi protejarea lor de efectele
nocive ale acesteia.
În expoziţii se folosesc spoturi luminoase cu becuri incandescente fixate în afara vitrinelor,
şi protejate de sticlă mată. Există şi un iluminat general, cu becuri montate în candelabre, la
mijlocul plafoanelor. Fiecare dintre cele două sisteme de iluminat este folosit doar când sunt
vizitatori. În sălile de expoziţie şi depozitele ce adăpostesc obiecte sensibile la radiaţiile ultraviolete
conţinute în lumina diurnă au fost montate draperii la geamuri, din materiale textile, de culori
neutre, deschise.
S-a observat că iluminatul cu lămpi fluorescente cu filtre de protecţie împotriva razelor
ultraviolete, prin fascicule reflectate, sunt cele mai puţin nocive. Acest sistem este folosit la
expoziţia cu obiecte din tezaur, pentru că se cunoaşte, sunt pietre semipreţioase care sunt sensibile
la lumina, se pot degrada.
Factorii biologici sunt de mai multe tipuri: microorganismele (bacterii), ciuperci şi plantele
saprofite, insectele, rozătoarele, păsările. Bacteriile provoacă şi întreţin un mediu acid. Un climat
cald şi umed poate întreţine un atac biologic al ciupercilor, mucegaiurilor, care distrug suportul pe
care se fixează. Intr-un spaţiu muzeal, controlul permanent este obligatoriu.
Cu ocazia unor săpături efectuate între anii 1991-1998, în pivniţa Primăriei Vechi a fost
descoperită o groapă de gunoi. Cu o adâncime de 8,30 metri, aici au fost găsite mii de fragmente
ale unor vase din ceramică, unele întregibile. După ce a fost golită groapa, din greşeală sau
neştiinţă, aici au fost aruncate resturi de lemn infestate cu Merulius Lacrimans, ciupercă venită de
la castelul Peleş o dată cu armele ce au fost aduse pentru restaurare la L.Z.R.C. de la Casa Albastră.
Atacul a fost surprins în faza incipientă, s-a intervenit rapid, au fost scoase toate resturile în curtea
a doua şi arse, pereţii gropii au fost arşi cu lampa de benzină. La scurtă vreme, tot în pivniţă a fost
descoperit atacul altei ciuperci – Serpula – care s-a fixat pe cutiile din PAL folosite de arheologi pe
şantiere. A fost necesară arderea lor şi spaţiul dezinfectat.
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Împotriva atacului moliilor, periodic se face tratament cu substanţe testate, cu ajutorul
atomizoarelor. În acest an a fost stopat atacul rozătoarelor ce au invadat spaţiul de la parter, unde
muncitorii de pe şantier luau masa. Au fost atrase probabil de resturile de mâncare lăsate de aceştia.
În podul clădirii, de mai mulţi ani, şi-au făcut cuib mai mulţi porumbei. S-a încercat fixarea de
plase din sârma prin locurile pe unde ar fi putut intra, dar au găsit alte orificii pe unde intră. Sunt o
sursă de mizerie, guano, mirosuri urâte.
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LISTA ILUSTRAŢIEI/
Fig. 3 - Inundaţie în depozitul de arheologie. Überschwemmungsspuren im Archeologischen
Lagerraum
Fig. 2 - Pete de umezeală lângă tavanul casetat. Feuchtigkeitsspuren auf der Decke des
Ausstelungraumes
Fig. 1, 4 - Pete de umiditate pe pereţii sălii de expoziţie. Feuchtigkeitsspuren auf den Wänden des
Ausstelungraumes
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R. Röesler - Caprele negre din Masivul Retezat (recenzie).
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