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Cuvânt înainte
Iată că putem pune la dispoziţia cititorului şi volumul al doilea din
publicaţia ştiinţifică anuală a Centrului de cercetare INSTITUTUL PENTRU
CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
TRANSILVĂNEAN ÎN CONTEXT EUROPEAN, instituţie care
funcţionează pe lângă Catedra de istorie antică şi medievală a Facultăţii de
istorie şi patrimoniu din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Am
reuşit să trecem, încă o dată, peste inerentele piedici financiare, dar nu
numai. Am adunat energiile ştiinţifice ale unor colegi din jurul nostru, în
majoritate tineri, cu scopul mărturisit de a arăta nivelul ştiinţific la care au
ajuns.
Marea majoritate a celor care publică în revistă sunt membrii ai Centrului
de cercetare mai sus pomenit, iar rezultatele eforturilor domniilor lor vin în
urma îndeplinirii planurilor de cercetare duse la bun sfârşit în ultimii ani.
Dacă aceste concluzii provin din efectuarea unor şantiere arheologice,
trebuie să mulţumim şi sutelor de studenţi ai Universitîţii noastre, dar şi de la
alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, care, cu ocazia
practicii de specialitate, ne-au ajutat în munca noastră ştiinţifică.
Trebuie să mulţumim şi profesorilor noştri care ne-au sfătuit, impulsionat
şi sprijinit în alcătuirea acestei reviste.
În final, rugăm pe toţi cei care cred că au ceva de spus în paginile revistei
noastre să ia legătura cu membrii comitetului de redacţie, în funcţie de
perioada istorică la care se referă subiectul contribuţiei ce se doreşte a fi
publicată.
Colegiul de redacţie
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Profesor universitar doctor Nicolae BRANGA
1 septembrie 1939 – 26 noiembrie 2002
In Memoriam
Profesorul Nicolae BRANGA s-a născut într-o zi care avea să marcheze nu
numai propriul destin, ci şi cel al omenirii, 1 septembrie 1939. Locul naşterii sale,
Dobârca, este înconjurat de aura ţinutului Mărginimii Sibiului, zonă bogată, cu
oameni muncitori şi cuminţi.
Educaţia sa se realizează sub semnul treptelor obligatorii ce se cer parcurse de
fiul unui ţăran avut din sudul Ardealului. După studiile primare de la Dobârca, N.
BRANGA urmează cursurile liceului teoretic „Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba
Iulia, unitate de elită a învăţământului preuniversitar românesc. Vin mai apoi
cursurile Facultăţii de istorie şi filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca (1962-1967), profesorul fiind aplecat spre studiul istoriei antice. Studiază
cu marii profesori ai universităţii clujene: Kurt HOREDT (Istoria comunei primitive
şi Introducere în arheologia generală); Mihail MACREA, Constantin DAICOVICIU
şi Hadrian DAICOVICIU (Istoria veche a României) şi Nicolae LASCU (Istoria
antică universală). Obţine titlul de licenţiat în ştiinţe istorice cu lucrarea: Cultura
spirituală a daco-geţilor.
După absolvire profesorul N. BRANGA lucrează un an la ziarul Tribuna
Sibiului şi, mai apoi, la Muzeul Brukenthal (1968-1974) unde realizează cercetări
arheologice orientate spre cunoaşterea fermelor romane din zona Miercurea Sibiului
– Apold – Dobârca.
Spiritul său intelectual, viu şi fin, l-a impus între primii sibieni care s-au
titularizat la nou-înfiinţata secţie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
care s-a născut, prin Facultatea de Filologie şi Istorie, în anul 1969, la Sibiu.
Profesorul N. BRANGA s-a angajat la această facultate în anul 1974. Aici şi-a
continuat cercetările arheologice şi a predat cursuri şi seminarii axate în principal pe
istoria veche universală şi arheologia şi epigrafia greco-romană.
La 11 februarie 1981 şi-a susţinut lucrarea de doctorat cu tema: Ateliere de
ceramişti din Dacia romană, sub coordonarea profesorului I. I. RUSU, în cadrul
Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca.
Vremurile grele pentru intelectuali şi ideea de Universitate s-au arătat şi pentru
colectivul universitar sibian. În anul 1984 s-a hotărât încetarea activităţii secţiei
umaniste de la Sibiu ceea ce a făcut ca mare parte dintre profesori, între care şi N.
BRANGA, să se transfere la alte instituţii de cultură sau cercetare. Regretatul nostru
9
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coleg a ajuns la Baza de cercetări a Academiei Române de la Sibiu, Institutul de
cercetări socio-umane.
În anii 1985 şi 1988 întreprinde călătorii de documentare în Grecia, mai precis
la Atena.
Nu a durat mult până când învăţământul superior a fost repus în drepturi în
oraşul de pe Cibin. Chiar dacă mulţi îi spuneau: „De ce rişti din nou ?”, profesorul
N. BRANGA a ales drumul plin de neprevăzut şi satisfacţii al carierei universitare.
Poate fi numit – în consecinţă – unul dintre cei care au reîntemeiat Universitatea
sibiană în forma ei de astăzi. Astfel că, din anul 1990, devine conferenţiar la
Facultatea de Litere, Istorie şi Drept. În aceşti ani de nou început, profesorul N.
BRANGA a ocrotit tinerii care au venit la noua facultate prin binecunoscutul său
stil direct, tranşant şi înţepător. În spatele afirmaţiilor sale se ascundea, de cele mai
multe ori, adevărul – supărător pentru mulţi, dar necesar pentru stadiul în care se
afla, şi – din păcate – se mai află încă şi astăzi, societatea noastră.
Cursuri şi seminariile de după anul 1990 sunt cele de Istorie veche universală,
Arheologie romană şi, la studii aprofundate, Demografie şi geografie istorică. De
asemenea, coordonează grade didactice sau este preşedintele unor comisii
constituite în acelaşi scop.
Vârsta şi starea precară a sănătăţii nu îi mai permit, din păcate, continuarea
cercetărilor arheologice de teren. Aplicaţiile practice de acest fel au fost preluate,
însă, de mai tinerii săi colegi.
În anul 1990 se documentează în Germania, la München.
Spiritul său puternic – de multe ori polemic – îl pune în situaţia de a organiza
întruniri ştiinţifice cum ar fi cea numită Calea lui Traian sau Marcus Ulpius
Traianus conditor Romaniae. De asemenea devine sau continuă să fie membru al
colectivelor de redacţie la reviste sau ziare cum ar fi: Tribuna Sibiului; Studii şi
comunicări Brukenthal, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Casa,
Hermanstatder Vort şi Acta Terrae Septemcastrensis.
În anul 1996 este numit profesor la Catedra de Istorie antică şi medievală, ca o
recunoaştere a activităţii sale didactice şi ştiinţifice prodigioase. Amintesc doar
faptul că a publicat studii şi articole ştiinţifice în Apvlvm, Studii şi comunicări
Brukenthal, Sargetia, Transilvania, Traco-Dacia, Forschungen zur Volks- und
Landeskunde şi Revista de studii clasice sau publicistică istorică în Tribuna. Alte
realizări ştiinţifice de ţinută din această perioadă sunt cărţile: Aspecte şi permanenţe
traco-romane, Timişoara, 1978; Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1980;
Italicii şi veteranii din Dacia, Timişoara, 1980; În lumea faraonilor, Bucureşti,
1990; Memoria antichităţii, Sibiu, 1994; Asociaţii de meseriaşi, bancheri şi
negustori în Dacia romană, Sibiu, 1995 sau traducerea realizată de Mircea
IVĂNESCU şi prefaţată de N. BRANGA: M. Finley, Democraţie antică şi
democraţie modernă, Sibiu, 1995.
Din anul 1996 ajunge şeful Catedrei de istorie antică şi medievală din cadrul
Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică şi membru al Senatului universităţii. După
aceasta profesorul N. BRANGA dă dovada şi măsura maturităţii sale intelectuale şi
mai publică o serie de cărţi: Egiptul antic, Sibiu, 1998; Veteranii romani de la
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gurile Dunării, Sibiu, 1999; Aristotel. Istoria şi teoria formelor de guvernare,
Sibiu, 2000; Deschiderile Romei, Sibiu, 2001.
Din anul 1999 profesorul N. BRANGA a primit dreptul de conducere doctorate
în domeniul Istorie.
Din păcate, anii de după acest moment se află sub spectrul bolii sale care s-a
dovedit necruţătoare, până la urmă.
Simplu ca om, dar sofisticat ca intelectual, profesorul N. BRANGA a adunat în
jurul său energii tinere şi libere de ideile preconcepute ale trecutului nostru apropiat,
emulii săi fiind selectaţi dintre cei mai buni studenţi. Ideile ce se schimbau cu
prilejurile întâlnirilor, de cele mai multe ori informale, ţineau de esenţa gândirii cu
privire la antichitate sau, uneori, şi de realităţile, de cele mai multe ori crude, din
punct de vedere economic ale societăţii în care trăim, pentru intelectualii
universitari şi nu numai.
Drag profesor şi prieten, ştiu că acolo unde ai ajuns acum te odihneşti, în
sfârşit, şi te uiţi cu acelaşi interes viu la vânzoleala neobosită şi nesfârşită a vieţii.
Ai urmat ductul vieţii, firesc şi simplu, fiind întotdeauna pe „creasta valului” ca o
condiţie necesară pentru orizontul cultural larg deschis la care ai ajuns. Ne-ai lăsat
cu durere în suflet pentru că te-ai despărţit prea timpurii de această lume.
În spatele vorbelor mele stă multă tristeţe. Îţi transmit cu acest prilej ultimul
omagiu din partea studenţilor şi colegilor.

Să te odihneşti în pace!
Sabin Adrian LUCA
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CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL JUDEŢULUI SIBIU (I)
Adrian GEORGESCU
Gabriel ROTAR
ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Artickel, ein Meldungsartickel, stellt ein Teil der archeologischen Funde aus den
nord-osten des Kreises Sibiu dar, eigentlich die die in den Umgebungen der Gemeinde
Laseln, mit Hilfe der letzten Oberflächenuntersuchungen zum Licht gekommen sind.
Es werden vorgestellt drei Stücke die aus dem Punkt Pe Târnavă stammen, wie es folgt:
1. Kreuzschneidiger Axt, von dem Typ Jászladány, der Variante Şincai, eingefügt im
Mitteleneoliticum.
2. Steinaxt, unbenutzbares Stück, deshalb kann man in diesen Fall keine typologische und
zeitliche Einfügung machen.
3. Ein Stück aus Stein welchem man, ebenso nicht die Zeitspanne und das Benutzungsziel
bestimmen kann.

Acest articol – unul de semnalare – este primul dintr-o serie care îşi propune să
prezinte rezultatele cercetărilor de teren întreprinse în ultimii ani, cercetări realizate
în mare măsură graţie programului de periegheze elaborat de Catedra de Istorie
Antică şi Medievală a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi Cercul de Istorie
Veche şi arheologie „Vladimir Dumitrescu”.
În literatura de specialitate nu lipsesc referinţele bibliografice asupra unor
importante situri din zona de nord-est a judeţului, a căror poziţie topografică este
foarte bine cunoscută; în cazul de faţă este vorba despre comuna Laslea şi teritoriul
adiacent ei (BALTAG-AMLACHER 1994; BOROFFKA 1994; BALTAG 2000).
Punctele care ne-au reţinut atenţia, trei la număr, sunt următoarele:
1. Unghiul Prodului, unde este atestată prezenţa unei aşezări Coţofeni întinsă
pe o suprafaţă de aproape un ha (peste care se suprapune un nivel timpuriu
Wietenberg şi numeroase urme romane), unde s-a descoperit în 1968 un important
tezaur monetar datat în sec. II-III p. Chr. compus din 28 de monete imperiale romane
a căror serie se întinde de la Augustus până la Valentinian I (CHIRILĂ et al. 1972) şi
unde săpăturile sistematice au demonstrat că inundaţiile şi plantaţiile de hamei au
afectat parţial aceste locuiri succesive (BALTAG-AMLACHER 1994, 171-193). De
aici se menţionează în mod eronat şi descoperirea unui mormânt izolat celtic
(BALTAG 2000, 107), când, de fapt, acesta a fost descoperit în punctul Spätzer Nach
– numele terasei din cariera de nisip; inventarul său (nepublicat!) se află în prezent în
Muzeul Brukenthal şi se compune dintr-o sabie cu mânerul rupt, cu teaca şi lama
relativ bine păstrate, un vârf de lance şi trei vase, dintre care unul întreg şi două
întregibile (informaţie Iuliu Paul, în REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
JUDEŢULUI SIBIU – ms). Observaţia noastră în legătură cu această informaţie
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este că ea nu se poate confirma, deoarece între piesele inventariate aflate în muzeul
sibian aceste descoperiri nu se regăsesc. S-ar putea, totuşi, ca acestea să existe în
depozite, dar să nu fie inventariate, ceea ce le face extrem de greu de de găsit;
2. La Brazi (cunoscut şi sub denumirea de Burgberg), situat în extermitatea de
N a zonei de păşunat Laslea, „aproape de şoseaua naţională, pe un deal masiv, parţial
împădurit, care prezintă pe suprafaţa sa urme de fortificare din vechime” (BALTAG
2000, 41), sesizat încă din anul 1958 de inginerul Eberhard Amlacher. Cercetările de
teren efectate în acest loc de către Gheorghe Baltag de la Muzeul din Sighişoara au
scos la iveală materiale ce pot fi încadrate în eneoliticul final (cultura Coţofeni) şi în
bronzul timpuriu şi mijlociu, nefiind exclusă şi prezenţa unui nivel cultural
hallstattian (BALTAG 2000, 41). În legătură cu acest punct, N. Boroffka menţionează
prezenţa a unei aşezări fortificate Wietenberg, mai exact în „cariera de pietriş
Laslea” (BOROFFKA 1994, 52, 243), localizare greşită (care a fost corectată de
cercetătorul sighişorean – BALTAG 2000, 41), întrucât aceasta din urmă se află la
câţiva km. spre est de punctul citat. Subliniem, de asemenea, că şi în cariera de
pietriş s-au descoperit, cu prilejul unei periegheze efectuate în iulie 1968, resturi
osteologice provenind de la scheletul unui copil şi fragmente ceramice databile în
epoca bronzului (informaţie Iuliu Paul, în REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
JUDEŢULUI SIBIU – ms);
3. Pe Şes, situat în proxima vecinătate a punctului Unghiul Prodului; de aici se
cunosc materiale ceramice care aparţin epocii fierului, fără însă să cunoaştem şi alte
detalii ( BALTAG-AMLACHER 1994, 171-193 ).
Periegheza efectuată la finele anului 2001 în punctul numit Pe Târnavă (situat la
aproximativ 4 km. NV de localitate) s-a soldat cu descoperirea a trei piese în albia
Târnavei Mari, aflate izolat una faţă de cealaltă. Din aceste considerente ne vom
limita la simpla lor descriere şi – acolo unde este posibil – încadrare cronologică:
1. Topor cu braţe în cruce
Descriere: Topor din cupru, turnat bivalv, cu bavurile foarte bine retuşate şi cu
profilul longitudinal puternic arcuit în jos. Contururile piesei sunt clar definite, cu
tăişurile bine păstrate şi neascuţite. Suprafaţa, relativ netedă, este acoperită de o
patină verzuie, iar culoarea naturală, puternic roşiatică, conferă materialului o mare
puritate. Manşonul este conturat în partea inferioară, cu marginile bine îngroşate în
partea superioară. Pe una din laturile braţului târnăcop sunt prezente câteva tăieturi,
probabil încercări recente de probă a materialului.
Dimensiuni: Lungime totală
- 25, 20 cm
Lungimea braţului topor
- 11, 70 cm
Lungimea braţului târnăcop
- 10, 60 cm
Diametrul găurii de înmănuşare 3, 10 cm
Înălţimea manşonului
2, 84 cm
Lăţimea tăişului vertical
4, 39 cm
Lăţimea tăişului orizontal
5, 40 cm
Greutatea
1050 gr
Deţinător: Gabriel Rotar (colecţie personală).
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În tipologia propusă de Alexandru Vulpe (VULPE 1975) – pe care am folosit-o şi
noi în această lucrare – toporul aparţine tipului Jászladány, varianta Şincai. Acest tip
de unealtă este specific eneoliticului mijlociu, în special culturii Bodrogkeresztűr
(confirmarea acestui fapt fiind oferită de marele complex funerar de la Jászladány –
LUCA 1999, 33). Cu toate acestea, condiţiile descoperirii – respectiv lipsa
contextului arheologic – nu ne permit o încadrare culturală mai precisă pentru că
multifuncţionalitatea acestor topoare, recunoscută de majoritatea cercetătorilor, a
făcut ca ele să circule pe spaţii foarte întinse, care au depăşit limitele geografice
cunoscute ale culturii sus-menţionate.
2. Topor din piatră
Descriere: Topor din piatră, perforat din ambele părţi, confecţionat dintr-un galet
provenit din aluviuni, un andezit amfibolitic, material care nu este comun arealului
aflat în discuţie (mulţumim pe această cale colegului Viorel Ciuntu, de la Muzeul de
Istorie Naturală din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, pentru determinările
petrografice macroscopice). Ceea ce surprinde la această piesă (aleasă tocmai pentru
că nu necesita o retuşare foarte intensă) – dacă se ţine cont de modul în care sunt
dispuse tăişurile în raport cu corpul piesei – este gaura de înmănuşare, care ar fi
trebuit să fie transversală; în cazul nostru aceasta este orientată longitudinal. Ciudat
este şi locul în care sunt amplasate orificiile de fixare, mult în afara axei centrale,
unde ar fi trebuit în mod normal amplasate (de fapt acestea sunt dispuse exact pe una
din laturile piesei, găurirea fiind începută din ambele părţi, folosindu-se
străpungătoare cu diametre diferite). Acest lucru a făcut ca marginea unei laturi să se
rupă – cea în care diametrul găurii este mai mare –, iar asta împiedica posibilitatea
fixării unei cozi. În aceste condiţii, considerăm că utilizarea sub această formă ar fi
fost extrem de grea, dacă nu chiar imposibilă.
Artefactul – de fapt un rebut – nu este terminat; se observă un început de şlefuire
care îi conferă imaginea unui topor cu două tăişuri, însă această operaţie este departe
de a fi terminată, iar o eventuală încercare de încadrare tipologică şi chiar
cronologică este, în acest context, extrem de riscantă.
Deţinător: Laboratorul de arheologie. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
3. Obiect din piatră
Descriere: Obiect lucrat dintr-o gresie micacee; este foarte bine şlefuit. Are forma
unui triunghi isoscel, cu 2 laturi de 14,5 cm şi una de 13, 2 cm; grosimea profilului –
de formă rectangulară, uşor curbată - este de 1 cm, iar marginile sunt rotunjite. Pe
ambele suprafeţe sunt vizibile trei incizii, asupra semnificaţiei cărora nu ne putem
pronunţa.
În cazul acestei piese nu se poate stabili scopul şi perioada în care a fost creată.
Marea atenţie acordată detaliilor de prelucrare ale acestuia ne fac, totuşi, să bănuim
că ar putea fi preistoric; conotaţiile lui însă, de orice natură ar fi ele, rămân, cel puţin
pentru moment, un mister.
Deţinător: Laboratorul de arheologie. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
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Pl. I.
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NEW DISCOVERIES OF THE NEOLITHIC AND AENEOLITHIC FINE
ARTS AT TĂRTĂRIA AND LUMEA NOUĂ, ALBA COUNTY,
AND MATTERS CONCERNING THEIR TYPOLOGY AND
CHRONOLOGY1
Sabin Adrian LUCA
REZUMAT
Autorul descrie un lot de 13 piese aparţinând categoriei numită, de obicei, plastică
descoperite în cuprinsul aşezărilor neolitice de la Tărtăria-Gura Luncii şi Alba Iulia-Lumea
Nouă. După descrierea pieselor se propune o discuţie despre cronologia internă a acestora.
În final, se încearcă descifrarea semnificaţiei ritualului de distrugere a pieselor de
plastică neolitică şi eneolitică.
Varianta în limba română a prezentului articol va apare în revista APVLVM, numărul
39/2002.

The prehistoric Settlements from Tărtăria-Gura Luncii and Alba Iulia-Lumea
Nouă with Neolithic and Eneolithic levels, represent through the variety and quality
of the Archaeological materials discovered there, a difficult attempt for any
researcher preoccupied with the study of these periods in the History of
Transylvania.
Being situated in agricultural areas that are intensely cultivated nowadays, the
materials of these two sites here, are and will still be rummaged and taken out
incidentally. For this reason, these two sites are the base of several valuable private
collections and have systematically been studied during several stages. The results
of the systematic investigations as well as those obtained from field trips made
these Settlements famous.
¤
The Archaeological site from Tărtăria-Gura Luncii was known after a series of
accidentally discoveries made by M. Roska.2
The prehistoric settlement from Gura Luncii was the first time systematically
investigated by Kurth Horedt during 1942-1943.3 Following excavations were made
by Nicolae Vlassa in 1961.4
1

The pieces belong to Gheorghe Alungulesei (Alba Iulia).
Roska 1942, 21, nr. 77.
3
Horedt 1949, p. 44-57.
4
Vlassa 1962, p. 23-30; 1963, p. 485-494; 1976, p. 28-43.
2
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The last systematic investigations were made here in 1989 and were made by
Iuliu Paul.5
¤
The Description of the Neolithic and Eneolithic Plastic Arts from TărtăriaGura Luncii (Gheorghe Alungulesei’s collection).
1.Fragment of statue (Pl.I/3; Photo 1/1). Representing the head and the body
from the neck down. Judging by its main features, this fragment of statue is one of
the most recent of those belonging to the new series of incidentally discoveries
made at Tărtăria. The mask of the statue is a developed type and slightly
pentagonal. The eyes are made of two incisions, the right one being more oblique
than the left one. The nose is round, one of the nostrils being rendered by an
impression in the form of a tear. A very important feature for the Chronology of the
statue is the fact that the top of the head is drawn towards the back like at many
other representations from Banat and Transylvania belonging to this chronological
and cultural level.
The statue is made of brown paste, sandy and for common use. The burning is
good. The part that remained represents the Upper side of a “column idol” which
evolved from those very characteristics of the Starčevo-Criş Culture and mainly
found at the end of the Early phase of the Vinča Culture.
2. Fragment of statue (Pl.1/4; Photo 1/5). Representing the head of the statue.
The work represents a triangular mask with a grate nose. A slight incision,
interrupted by the nose, separates the face into two parts. The top of the statue is
blunted and the look is pointed upwards. The slip, in days of yore, is totally gone.
The statue is brick-coloured, sandy structure and light burning, the paste being
baked.
The statue may culturally and chronologically belong to an Early phase of the
Vinča Culture, the Transylvanian alternative.
3. Head of statue (Pl. I/6; Photo 4/3).
As it appears, the head of the statue does not have a mask. The way in which the
face is made points out the fact that the statue was accomplished under the
influence of an extra-Carpathian culture (Gumelniţa, Sălcuţa, Precucuteni) that
belongs to the Upper Eneolithic. Description: prominent eyebrows, the eyes
rendered by incisions, in a slight oblique position as compared to the nose; the nose
is represented in a realist manner, even the nostrils are rendered by two intrusions,
round mouth.
The fragment is brown and there are liftings of burning on. The statue is
cleansed with sand, chaff and has a very good burning. It is also polished and has
slip (on the outside).
This representation may be chronologically and culturally attributed to one of
the phases of the Petreşti Culture or maybe to the Lumea Noua Culture.
4. Fragment of altar (Pl.II/3; Photo 1/2-3; 4/4).

5

Excavation team: I. Paul, Al. Aldea, H. Ciugudean, Fl. Draşovean and S. A. Luca.
21

Acta Terrae Septemcastrensis
The Piece of altar that was kept has two legs as pedestal and a fragment from a
small container. It is also kept an anthropomorphic protoma with a roundpentagonal mask and the eyes situated almost perpendicularly on the nose are
rendered by incisions. The eyebrows are well defined. The nose of the protoma is
prominent and long.
The fragment is brick-coloured (and black on the inside), it has half-fine sandy
structure, spatula retouches and good burning (as it seems secondary burning
because of a fire).
The altar joins the other works which were found in the Eneolithic strata at
Tărtăria and taking into account its structure and manner in which it was made, it
probably belongs to the Petreşti and Lumea Nouă Cultures.
5. Fragment of statue (Pl. II/4; Photo 3/3) representing the head.
The fragment had a pentagonal mask on its face whose inner part is not kept
anymore, being broken a long time ago. The eyes are represented by deep incisions
and the nose follows the model of a small protuberance. From under the nose
another deep incision goes downwards. It is not known on what distance this lays
but not on a very long one, anyway, as it certainly represents a nostril. The nape of
the statue is blunted and so are its breasts. This representation is yellow coloured,
has fine sandy structure, slip, and a very good burning.
All these features enable us to attribute this fragment of statue to the late
Eneolithic strata of this site.
6. Fragment of statue (Pl. II/6; Photo 4/2).
Only the torso, it is one of the most beautiful works of this lot of objects. The
head, the arms – from the shoulders down – and the legs – from the thighs down –
were broken in days of yore. The fragment that has been kept is a clear evidence of
the special care of the Ancient author, to render correctly the anatomical details of
the representation (e.g. the number of the fingers). It appears that like many other
statues of the Tisa I Culture, this one too sat on a throne.
The statue is brown, with grey slip and very good burning (the core of the
structure is black) and cleansed with fine sand.
The features of the statue enable us to attribute it to the Petreşti or Lumea Nouă
strata of this site.
7. Head (?) made of a river rock (Photo 1/6).
From Tărtăria, too, it comes a round river-boulder on which one may distinguish
the features of a human face. There can be noticed the eyebrows and semicircular
eyes. The mouth, too, is semicircular and broad. The details that make up the face
which are in fact more grotesque than realistic and though schematic as the
Neolithic art usually is, make us think that we are witnessing – in the best case – a
product of the nature.
¤
The prehistoric settlement from Tărtăria-Gura Luncii is one of the most
important Archaeological sites of Transylvania.6 Some of the statues that were
6

Vlassa 1976, p. 28-31.
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incidentally discovered there may be attributed, at least by their typology, to the
already known Stratigraphy of the Ancient villages of this area.
The first systematic excavations done by K. Horedt during 1942-1943 and
published7, are according to the picture of the article8, much more complex than
those done by N. Vlassa in 19619. The latter added to the sections and A, C, D, E
and B, F surface areas, which had been investigated during 1942-1943, the H
Section and G surface, both having been done in 1961.10 The most complex
excavations are those made in the G surface, which in fact checked the profiles of
the C surface, profiles that were analysed by the scientist from Sibiu.
K. Horedt claims that the level of the Section A is 1,15 m. Even though the
excavations were deepened to 2,80 m but he couldn't find anything. K. Horedt's
most interesting observation is that the Turdaş pottery can be found at any depth.11
It is a different case in what the B (F) Excavation is concerned. The Stratum has
been deepened up to 2,60 m, and the deepened dwelling discovered on this occasion
was excavated up to 3,80 m depth.12
In the C Excavation the painted pottery goes down up to 1,40 m, the Turdaş
pottery being found again there, at each level.13
In the E surface, at 3,20 m depth, inhabited ground was reached.14
After all these excavations, K. Horedt names the discovered levels (Tărtăria I –
with mud-huts; Tărtăria II a, b and c – with surface dwellings).15 It is also very
important the parallel between Tărtăria II b and Boian A levels on the account of a
pottery importation.16
As I was saying before, N. Vlassa's excavations were only meant to check the
already known Stratigraphy. I made use of N. Vlassa's conclusions in a quite recent
publication, in order to parallel the Stratigraphy of Tărtăria-Gura Luncii with that of
Turdaş–Luncă.17
Stratum no 1 from Tărtăria is generally analogous to Stratum no 1 from TurdaşLuncă.18 The Stratum is thin and interrupted, here and there, in both sites, and the
dwellings are mainly mud-huts containing very much material.19
Concerning the cultural classification of the first level of Tărtăria, it was
meanwhile demonstrated that the classical Tisa I culture is contemporary to the
7

Horedt 1949.
Ibidem., fig. 1, 4-8.
9
Vlassa 1976, fig. 1-3.
10
Ibidem., fig. 1.
11
Ibidem., p. 49.
12
Ibidem., p. 50.
13
Ibidem., p. 51-52.
14
Ibidem., p. 53.
15
Ibidem., p. 53-54.
16
Ibidem. Precucuteni I or II (?).
17
Luca 2001b, p. 147-151.
18
Ibidem., p. 147.
19
Vlassa 1976, p. 29.
8
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Vinča C culture. This brings under a question mark the very Early classification
established for the Stratum 1 from Tărtăria. According to the author's opinion, there
are also Starčevo-Criş materials. In fact, remains of this culture, pointed out by the
presence of hashed chaff used as a cleanser, paralleled with Vinča A. The first level
from Tărtăria was parallel with Vinča B1 because of the Tisa I materials present
there. Meanwhile it has been demonstrated that the latter genetic element, the Tisa
I, is later discovered and parallel to Vinča B2 (the Early Tisa I phase) and Vinča C1
(the classical Tisa I phase).20
According to our observations, regarding the Turdaş stations that have been
investigated during the last 10 years, the presence of chaff as a cleanser is loose but
consistent. This is because of the late development of the Early phase of Vinča
culture and of the perpetuation of the Ancient paste making technologies, as we
have recently noticed on many occasions.
Gh. Lazarovici, the one who knows best the realities of the earlier phase of
Vinča culture in Romania, claimed in 1979 that: “At Tărtăria, besides statues were
not found any definite Vinča elements. But their structures, motifs and forms, the
discoveries from level no. I date later (s.n.) than those from Balta Sărată I,
Trnovačka, Banija, Aradac, cultural research stations belonging to the Vinča
A/B1.”21 The same author went on saying that: In Transylvania… most of the
elements considered to be Tisa, belong at present to the Szakálhát culture, to the
Bucovăţ cultural group or to the Turdaş culture which developed independently of
the Vinča culture.22
All these observations lead to a later classification of the Stratum, probably in a
period contemporary with level no I from Turdaş-Luncă, in this way being
attributed to the earlier phase, or slightly before it, of the Turdaş culture.
Analysing the state of earlier Vinča sites from Transylvania (Vinča A1-3 and
B1)23 it comes out that it is possible for these Archaeological materials to be dated
later, as a consequence of a division process that had happened on this historical
area of Romania. Because of the mentioned phenomena and also because of the
contacts with the Vinča mother-areas broken for about 200 years, the Late Neolithic
in Transylvania has Ancient features on which overlaps a kind of painted pottery
whose origins are in the NW and W areas of Romania.24
Stratum no 2 from Tărtăria, named by N. Vlassa also of“ Turdaş-Petreşti
phase”, has exclusively surface dwellings25, unlike the Settlements from TurdaşLuncă (the lower level II consisting of mud-huts, only the Upper level II consisting
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Draşovean 1996, p. 87-89.
Lazarovici 1979, p. 123.
22
Ibidem., p. 159.
23
Luca-Ciugudean-Roman-Dragotă 2000; 2000a; Luca 2001b, p. 97-124.
24
Luca-Ilieş-Bulzan 2000; Luca 2001b, p. 124-139; 2001; 2001a.
25
Vlassa 1976, p. 30.
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of surface dwellings) and Orăştie-Dealul Pemilor, point X226. Here the “classical”
Turdaş levels have a moment “of coming” (with deepened dwellings). The
subsequent level is a “sedentary level” (with surface dwellings).
This observation suggests at least two ideas, different in their purpose,
concerning the Stratigraphy of those two sections:
1 the presence of those two Ancient levels of mud-huts at Turdaş-Luncă, may
represent two different moments of arrival and – implicitly – a possible hiatus
between them. This observation pleads for the antiquity of the former mud-huts of
the both site, but not earlier than Vinča B.
2) That at Tărtăria, the Stratum no 1 is bound through the same relation (coming
– staying) as in the level II (or intermediary) at Turdaş-Luncă and Orăştie-Dealul
Pemilor, point X2 (earlier phase – late phase) and this makes it Vinča B2.
These observations, as well as the one according to which the level II from
Tărtăria is 1 m depth27, may suggest the idea that there can be found the best
Stratigraphy for the Turdaş culture of this area.
Stratum no 3 from Tărtăria is named by N. Vlassa also “Petreşti-Turdaş”.28
One may Notice again the resemblance between the Stratigraphy of Turdaş-Luncă
and that of Tărtăria (level III of the former station belongs to the Petreşti A-B
culture – probably A –, while Stratum no 3 of Tărtăria generally belongs to this
phase, too).
It must also be mentioned the observation according to which:… at Tărtăria,
one pure Petreşti Stratum is missing, lacking any Turdaş elements, as it can be
found in the Petreşti Settlements which are dated later and are situated in places
that outruns the maximum extension area of the Turdaş culture. Moreover, I. Paul
goes further in the investigation of the Petreşti culture monography, claiming that:
the Turdaş-Petreşti co-habit seems to have been for a longer period of time in this
area. Here, too, it finally ends with the gradual spreading of the Petreşti culture in
the form of several extensive Settlements, densely inhabited and belonging to the
Middle (A-B) phases, especially to the late (B) phase.29 It can be noticed that the
matter concerning this co-inhabit is not at all cleared up, and that because of at least
two reasons:
1. The secondary implication of Some Turdaş Archaeological elements in the
Petreşti Stratum as a result of the building of the Petreşti Settlements and
Archaeological complex.
2. The borrowing by the Petreşti inhabitants of Some incised decorative motives,
having their own evolution but still close to the basic model, in the Petreşti culture.
Stratum no 4 from Tărtăria was named Petreşti-Coţofeni by the same late
researcher from Cluj. He thought that from a late phase of the Petreşti culture and
26

Luca 1997. The lower level consists of mud-huts and the Upper level consists of
surface dwellings.
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undecorated by painting, it can go to the Coţofeni culture.30 Certainly the
chronological distance between the Petreşti culture, phase B, and the Coţofeni
culture is considerable according to our knowledge at present, and this makes this
theory unreliable.
H. Dumitrescu notices that the inhabitants of the Coţofeni culture preferred, like
the Neolithic Turdaş or Petreşti communities31, the same kind of habitat – at least
during the earlier phases. This observation is important for the definition of the
specific economy at the end of the Eneolithic.32
All these observations can be supplemented with those ones made in 1989, when
the habitation levels that have been previously established, were confirmed.
¤
All these ideas, have been reminded to the reader for a better cultural and
chronological classification of, at least, several of the statues of the collection dealt
with. We speak about the statues mentioned at Pl. I/3-4, 6; II/3-4, 6. According to
their typological and stylistic features, these statues could be divided into, at least,
two Groups, which would belong to two different chronological moments.
The former group includes the statues from Pl. I /3-4 and II/3-4. This series
could also be divided into subgroups because of the statue from Pl. I / 3, on the one
side, and of the statues from Pl. I/4; II/4 on the other side, and finally because of the
altar from Pl. II/3.
These subgroups would also have chronological valences, the subgroup no 1
being the earlier, by the presence of the statue from Pl. I /3. On the account on
Some similar statues, it was established the antiquity of the ritual complex
discovered by N. Vlassa at Tărtăria.33 This one consists of 16 burned-clay statues,
two Cycladic alabaster idols, a Spondylus-shell bracelet and three slates (little
plates) with incised marks, none of these having been published before together
with illustrations (the statues). Besides, there were also, the scattered bones of a
human being about 35-40 years old, several of them burned and the others broken.
N. Vlassa thought of a possible form of ritual cannibalism.34
Judging by the image of the anthropomorphic clay statues from the Vinča area,
of the approached chronological moment, it comes out that the anthropomorphic
ones from Gornea35, Balta Sărată36 or Liubcova37 could be the typological model for
those of the Tărtăria group. But none of the approached statues are so structurally
compressed as the Transylvanian deposit. In my opinion, the Archaeological
context discovered by N. Vlassa is truly ritual and has nothing to do with the
30

Vlassa 1976, p. 30.
Lazarovici-Dumitrescu 1985-1986, p. 8.
32
Ciugudean 2000.
33
Vlassa 1976, p. 31, 34, fig. 6; p. 125.
34
Ibidem., p. 31.
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Bălănescu 1979; Lazarovici 1977.
36
Bălănescu 1982; Lazarovici 1975.
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Luca 1990; 1998; level V–III.
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Stratigraphy that has so far been known for this site, especially with Stratum no 1.
The holy statues were buried in, having no relation with the habitation strata from
Tărtăria. It rather belongs to an earlier phase, chronologically classified in a
previous stage. The people that buried the statues were either passing by, or they
were doing an initiation or devotion ritual. Its signification is still unknown to us,
the sacred place having been inhabited only after the signification of the devotion
ritual had been forgotten, or even the Neolithic population changed something in its
specific manner of relating to the divine. This modification appeared together with
the Turdaş culture as it is nowadays called.
Each time this complex of worship was investigated, it was very difficult that it
should also chronologically suit (adapt) to the Stratigraphy in this case, as the
typology of the statues urged their classification into an earlier phase, and the
pottery allowed this only in a compulsory way.38
We think that our previous explanation is the solution to our problem regarding
the chronological classification of the ritual complex from Tărtăria, but also
regarding Some Ancient levels that have an already well-known Stratigraphy in
Transylvania. The conservatism of the earlier Vinča – communities mentioned
above – can be noticed in the perpetuation of some archaic Vinča features, in the
Turdaş pottery and especially in the statues found in these stations. The Turdaş
culture, at a chronological Vinča B or C phase, still observed the common laws that
had already been imposed by the Vinča inhabitants during the A phase of their
culture, while they had for a long time failed to observe them in their native places.
How else could it be explained the fact that the mask of the Transylvanian statues is
triangular – or slightly pentagonal –, plainly rendered throughout the Late Neolithic,
like in the Turdaş culture. This is characteristic only to the earlier phases of the
Vinča culture in Yugoslavia and in the Southern area of Banat?39 How could we
explain the fact that all the Vinča and Turdaş statues in Transylvania have the eyes
incised, according to the plainest Vinča pattern, but considerably complicated
during the late phases of the culture in the mother-areas?40 In order to give extra
information, I can only refer to the recent discoveries at Romos41 and TurdaşLuncă42, and also bearing in mind the previous discoveries at Turdaş43 and those at
Tărtăria, dealt with by N. Vlassa.
It is also symbolic the fact that the mask of The Statue from Liubcova is
triangular and not pentagonal as required by the chronological and cultural phase to
which the statue is attributed.44 It is also eloquent the case of the tell type
settlement, from Chioşoda Veche where the statues, which followed an Ancient
38

Milojčić 1965; Makkay 1990.
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pattern, with triangular mask, are found in the same mud-huts together with those
having pentagonal mask.45 It comes out that the typology of the mask form does not
always submit to the common laws, which have so far been established as basic
rules, not even in the Vinča culture.
The latter group includes the statues from Pl.I/6 and II/6. The manner in which
the face of the statue from Pl. I/6 is schematically created is almost similar to that
characteristic for the cultures in the South of the Carpathyans46, even if the
procedure still has certain local Influences.
Regarding the statue from Pl.II/6, we are certainly dealing with a statue that has
its origins in the Eneolithic Petreşti levels in this site. The bust has analogies in the
Vinča culture47, being possible for this statue to be related to those presented on a
throne, in the Tisa I culture, too.48
Both types prove the spreading westwards and southwards of the Eneolithic
Transylvanian World, and the cultural and trade connections of the epoch – why
not?
These statues may come from a level, in which there is a synthesis between the
Turdaş elements, those of Lumea Nouă and the Petreşti culture.
¤
The station from Alba Iulia-Lumea Nouă has been known since 1942, when,
after the construction of Some buildings of public utility, it was discovered a
compact Stratum of burn traces and ceramics fragments. It was during the same
year that the first scientific determinations, historical and Archaeological,
concerning the site, were done. The proper researches took place in 1944, 1945 and
1947.49 Further systematic excavations regarding this site were done in 1961.50
II. The description of the Neolithic and Eneolithic statues from Alba IuliaLumea Nouă (Gheorghe Alungulesei’s collection).
8. Fragment of statue (Pl.I/1; Photo 3/1-2) representing only the head. The mask
on the face is pentagonal, bent. The eyes are rendered by short and oblique incisions
as related to the position of the nose. This one is represented in a realistic manner,
linked to the eyebrows and has a single nostril rendered by a round impression. The
top of the head is blunted and cross-vertically perforated, here and there.
The statue is brick-coloured, sandy, smooth and with very good burning. It may
belong to the earlier level from Lumea Nouă, more specific to the Vinča or Turdaş
culture.
9. Fragment of statue (Pl.I/2; Photo 2/1-2) representing the body. The statue is
modelled according to the requirements of the realistic manner popular in Neolithic
45
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and Eneolithic. The pedestal of the bust represents the legs. On its base there are
two short, parallel and overlapped incisions. In its lower part the pedestal has a
round cell. The breasts, which demonstrate the female sex of the representation – as
well as the buttocks, firmly rendered – are modelled in a realistic manner, even the
nipples being present. On the back of the statue one can see many incisions. From
the buttocks two incisions go up towards the shoulders forming a triangle with its
point headed downwards, and filled with a complicated series of short incisions.
The arms of this representation are wide open.
This fragment of statue suggests that sometimes the incisions made on the
Neolithic and Eneolithic statues may represent not only garments but also designs.
The statue is brick-coloured, sandy, half-fine and with very good burning. It may
be attributed to the earlier levels of the site from Lumea Nouă, more specific to the
Vinča and Turdaş culture.
10. Fragment of statue (Pl.I/5; Photo 4/1) representing the head and a part of the
body.
This statue represents one of the most realistically modelled from Lumea Nouă.
The mask covering its face is triangular. The features of the face are more
realistically rendered, similar to a portrait. The top of the statue is blunted and
cross-vertically perforated, here and there. Moreover, on its extreme-lateral sides
there are two perforated “tabs”. The statue has also the right breast blunted, as well
as the right shoulder, on which one can Notice several creases, and, by us, represent
the manner of rendering the clothes for the Upper part of the body.
The statue is brick-coloured, cleansed with sand and chaff, very weak burning,
rather backed.
This representation may belong to the level named as the settlement from where
the group of statues comes.
11. Fragment of statue (Pl.II/1; Photo 1/4) representing a part from a torso.
What remained of the statue has sexual female features, namely the breasts
which are rendered by two pointed nipples and the buttocks prominently modelled.
The buttocks of this representation are separated by a deep incision. On its back one
can see the extremity of an oblique incision (could it be part of the incisions
representing the hair?).
The statue is black, half-fine, sandy, very good burning.
Judging by its structure and its basic features, the statue may be attributed to the
levels of the Lumea Nouă culture, or probably of the Turdaş culture.
12. Fragment of statue (Pl. II/2; Photo 2/3) representing part of a torso from the
neck down up to the first quarter of the thighs.
The statue is decorated with incisions. On the chest there is an incised triangle
with its point headed downwards. Inside it, there are incisions parallel to one of the
sides of the triangle. The back of the statue is decorated with three angular parallel
incisions, which from the buttocks go up point headed. From the shoulders other
angular incisions go down conversely arranged. These incisions may stand for a
garment (probably a shirt). Something new is the fact that there is a modelled
swelling on the lower part of the torso and there are no buttocks rendered. These
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details classify a male statue, one of the few examples of this kind throughout the
Neolithic and Eneolithic.
The arms are lateral facing and perforated.
The statue is black, half-fine, cleansed with sand, good burning.
This representation may be considered to belong to the Lumea Nouă culture or
probably to the Turdaş culture.
13. Fragment of statue (protoma?) (Pl. II/5; Photo 2/4).
Its adjustment to a pot led to the very schematic representation of its essential
features. The look rendered by the incised eyes is orientated upwards, its nose is
long and the nostrils are in fact two round impressions. The incisions on the chest
and on the back of the protoma suggest its “wrapping” like that of a mummy.
The representation is brick-coloured, half-fine, sandy, very good burning.
According to its structure and its main features the statue may come from the
Lumea Nouă strata or, probably from those of the Turdaş culture.
¤
The Stratigraphy of the prehistoric settlement from Alba Iulia-Lumea Nouă has
already been dealt with in two articles.51 According to the former paper, the
settlement has a Stratigraphy whose depth varies from 0,70 to 2 m. This Stratum is
divided into three sub-levels more on the account of the typology of the pottery than
on the difference in colours, in structure or architectural of the discovered levels.52
We keep in mind that the painted D1 species, belonging to the Lumea Nouă culture,
is found also in the lower levels of the Turdaş culture, while the D2 species –
belonging to the Petreşti culture – is found, mainly, in the Middle and Upper
levels.53
These observations are complemented with those of the I. Berciu’s article, which
for a long time have been ignored. On this occasion we find out more complex and
correct information, about the Stratigraphy of the site.54
Level no I (earlier), belongs to the Turdaş culture, with sporadic Starčevo-Criş
ceramics fragments. This level has two different spheres. The former consists of
mud-huts and the letter of surface dwellings. The mud-huts may be 1,50 m depth.
Level no. II is separated from level no. I by a clay floor. Just like the next level,
this one, too, belongs to the Lumea Nouă culture and has deepened dwellings and
mud-huts. The surface dwellings have not been discovered yet.
Level no III consists of Archaeological materials transitional towards the Petreşti
culture. In what its architecture is concerned, the habitation of this level consists of
surface dwellings. The pottery consists of linear imports as well as of the best
Vinča-Turdaş structure (the Turdaş culture, in our opinion).

51

Berciu-Berciu 1949, p. 1-18; Berciu 1968, p. 53-60.
Berciu-Berciu 1949, p. 4.
53
Ibidem., p. 9.
54
Berciu 1968, p. 55-56.
52
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Level no IV belongs to the Petreşti culture. According to the author’s opinion
this level ends the evolution of the Lumea Nouă culture. On this settlement it has
been discovered a vessel deposit belonging to the Basarabi culture.
In the arable soil, too, have been discovered pottery fragments belonging to the
Coţofeni culture, as well as traces of Roman habitation. Sometimes, these traces
made up an independent level.
These observations of vertical Stratigraphy, and complemented with the ones
obtained from the Comparison of the different areas where excavations had been
done at Lumea Nouă, determined the author of this work to draw conclusions valid
at present, too.55
The first observation points56 out the participation of the Tisa culture to the
genesis of the Petreşti culture, even if the author claims that this influence is not
necessary fundamental.
The second observation57 refers to the birth of the Vinča-Turdaş culture (read
about the earlier A and B phases of the Vinča culture, and about the Turdaş culture
formed on Vinča elements during the late Vinča B2 phase). We do not talk about the
old Vinča-Turdaş culture – earlier Vinča in our places – that is A and B phases –
and as it has also been said in Some articles and books recently published, I totally
agree with observation58 – concerning the relative dating of this civilisation. But it
is about another phase of the ex Vinča-Turdaş background – Early Vinča – which
developed under new circumstances, created by the Middle Neolithic of the central
Transylvania. This couldn’t be more valid, as it also can be noticed – certainly, on a
different scale and with other arguments – throughout my latest works.59
Further on, I. Berciu whom we have mentioned so many times, makes
observations about the way in which the earlier Vinča culture evolved in
Transylvania, claiming that: The earlier Vinča background continued its existence
in central Transylvania unlike in its other areas of development. And went on
evolving and assimilating Some Starčevo-Criş elements. The painted pottery before
burning was an essential one. This phenomenon stands for the originality of the
Middle Neolithic – the Late Neolithic, in our opinion – in the central Transylvania,
this way leading to the lasting of the Vinča–Turdaş and Starčevo-Criş background
and creating the base for the development of the painted pottery Petreşti culture.60
Certainly, the birth of the Petreşti culture was influenced by the evolution of the
Turdaş culture, previous to the Petreşti and subsequent to the earlier phases of the
Vinča culture. It is still an enigma the role of the Lumea Nouă culture, whose
painted materials are rather a painted species of another culture – the Turdaş
55

Ibidem., p. 56-58.
Ibidem., p. 56.
57
Ibidem., p. 56-57.
58
Luca 1995-1996; 1997, p. 71-76; 1999, p. 7-14; 2000, p. 96-104; 2001b, p. 95-143,
147-152; Luca-Pinter 2001, p. 34-40, 81-90.
59
Luca-Ciugudean-Roman-Dragotă 2000; 2000a.
60
Berciu 1968, p. 57.
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culture, in our case? Similar to the case of the new discoveries in the SW-of
Transylvania, “the Tăualaş facies” it is certain to be painted type of the Turdaş
culture. If it would have been the same case with “the Lumea Nouă cultural
complex” or with “the Lumea Nouă culture”, the understanding of the historical
realities of that moment would be easy. All the other observations that are to come
in this article concern the legs of the pots, the Decorations of incised points, the
technique of vessel making, of painting, of folds and stone tools making. These are
very precise and accurate for a better understanding of the Transylvanian Neolithic
and Eneolithic of that moment, but they have not been used properly by the
subsequent historiography.61
The statues dealt with in this article entirely represent moments of the late
Chronology of the Middle Eneolithic probably of the Lower Eneolithic of the site
Alba Iulia-Lumea Nouă.
¤
This article also allows us to express Some opinions, which do not even need
justification – in my opinion – by bibliographical references as they belong to those
who know the features of the Neolithic and Eneolithic in Banat, Crişana and
Transylvania, and also to all the cultures of the period.
The basic theory is that, entire statues appear very seldom in the Ancient
periods. In our opinion, obviously this observation may change into an axiom, into
a strict rule for the Neolithic and Eneolithic communities. If the entire statues are
more frequent during the Early Neolithic (especially those of the “Venus” type, but
keep in mind that these have obvious Fallus type features, too), in the Late
Neolithic and Eneolithic these are more sporadic. The few entire statues discovered
after the Early Neolithic, are certainly found in this state because of Some private
magic-religious practices.
Why most of the clay statues broke?
There are many ways of separating the head from the body and also of braking
up the body after the head had been removed. Let us see the alternatives of this
ritual.
The head may be removed from the body in many ways:
•
By holding the head in one hand and the body in the other
and then twisting or pulling out the head; if the head was modelled
separately and linked to the body by using the Techniques close at
hand in the epoch, it remained unbroken.
•
By striking the head against a hard object, in this case the
head separated from the body in the same way mentioned before, but
parts of the head (the nape, the top, parts of the mask) are separately
broken.
•
By striking the head against an elastic prop (the floor, the
ground etc), a case in which the head is separated together with
61

Ibidem., 57-58.
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parts of the shoulders, the separation not being very clear and well
delimited as related to the body.
•
By throwing the statue with force and at a considerable
distance, in this case the separation of the head comes as a result of an
incidental blow, without a precise direction, so, the separation of the
anatomical parts of the body, does not observe the possible rules
already mentioned.
•
Finally, breaking-up the statue may undergo Some
subsequent interventions; e.g. the discovery of Some “pagan idols” or
of the statues representing children and their destruction by playing
with them.
The body, once it had been parted, it may be broken-up once again:
•
The legs are usual separated from the body by one of the
rules mentioned before. This means breaking the legs/the pedestal
from under the buttocks and what remains relatively unbroken is just
the torso.
The arms, as part of the torso, are usually broken in several ways:
•
If they are oriented towards lateral and schematically
rendered, the arms will be broken where they are perforated, or where
they are linked to the body.
•
If they are not modelled in a realistic manner, they will be
broken in such a way that the arms and the forearms are destroyed
•
The ways of breaking the arms follow the model of
separating/breaking the head.
Obviously, Some of the statues, will be broken – or lose part of their body –
incidentally, throughout billions of years there being cases when the statues were
destroyed.
But mostly, this separating and breaking process is done on purpose and
develops rationally. This process implies rational gestures, difficult to understand
now. We can relate these attitudes to the practice of some rituals implying the
worshipping of some deities / gods and especially the piercing and burning of some
parts of the statue, the removal or deterioration of the eyes or of other anatomical
parts.
For the former case, we could approach an old idea of ours, according to which
in the people’s dwellings in the Neolithic and Eneolithic, as well as at other recent
civilisations, there were discovered “boxes with magic objects”. These may
represent phases of the existence of the same deity or deities with similar powers,
and together they contributed substantially to the material and spiritual prosperity of
the family they belonged to.
In the latter case, we are dealing with the “unwritten culture” which is difficult
to make out in any period or epoch. The gestures and the rituals are wrapped in a
mysterious veil. Their rhythm is thrilling but difficult to feel by a person not very
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well informed. Its purpose is related to the transcendental. Only gifted people are
able to understand the magic ritual, people who had also been “chosen” by someone
above. Hence, the statues can be made especially to represent “somebody”, and then
broken on purpose, by gestures and procedures that are meant to hurt the person for
whom the magic is done.
The statues can be stung, pierced, broken by twisting them, according to the
rules mentioned above. This may explain the fact that the proportionality of the
human body is obsessively rendered by the Neolithic and Eneolithic “artists”.
All these observations reveal a World as complicated – and simple in the same
time – as our contemporary Society is its “folklore” manifestations. People would
be, and still are self-conscious in front of the irrational that surrounds them,
sometimes too close.
That is why the interpretation of these gestures and processes who are located
somewhere on the edge of the rational or probably in its plenitude, is difficult to
describe scientifically for the people now-days or for those of the prehistoric epoch.
Translated by Diana TATU
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CATALOGUL PLANŞELOR
Pl. I. Tărtăria-Gura Luncii şi Alba Iulia-Lumea Nouă. Plastică eneolitică din
colecţia Gheorghe Alungulesei.
1. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Cap. Cărămizie,
nisipoasă, fină, cu arderea foarte bună.
2. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Corp. Cărămizie,
nisipoasă, semifină, cu arderea bună.
3. Tărtăria-Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap şi pornirea
corpului. Brună, nisipoasă, grosieră, cu arderea bună.
4. Tărtăria-Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap. Cărămizie,
nisipoasă, cu arderea slabă, coaptă.
5. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Cap şi o parte din
corp. Brun-cenuşie, degresată cu nisip şi pleavă, cu arderea slabă, coaptă.
6. Tărtăria-Gura Luncii. Cap de statuetă. Brună cu flecuri de ardere,
degresată cu nisip şi pleavă, cu arderea foarte bună, lustruită şi slipuită.
Pl. II. Tărtăria-Gura Luncii şi Alba Iulia-Lumea Nouă. Plastică eneolitică din
colecţia Gheorghe Alungulesei.
1. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Parte din trunchi.
Neagră, semifină, nisipoasă, cu arderea bună.
2. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Parte din trunchi.
Neagră, semifină, nisipoasă, mică, cu arderea bună.
3. Tărtăria-Gura Luncii. Fragment de altăraş. Cărămiziu (interiorul
vasului negru), semifin, nisipos, spatulat, cu arderea bună (secundară).
4. Tărtăria-Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap. Gălbuie, fină,
nisipoasă, slipuită, cu arderea foarte bună.
5. Alba Iulia-Lumea Nouă. Fragment de statuetă (protomă ?).
Cărămizie, semifină, nisipoasă, cu arderea foarte bună.
6. Tărtăria-Gura Luncii. Fragment de statuetă. Maronie, slip cenuşiu,
cu arderea foarte bună (miezul piesei este negru).
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Pl. 1. Plastică din aşezările de la Lumea Nouă şi Tărtăria.
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Pl. 2. Plastică din aşezările de la Lumea Nouă şi Tărtăria.
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Foto 1. Plastică descoperită la Tărtăria şi Lumea Nouă.
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Foto 2. Plastică descoperită la Tărtăria şi Lumea Nouă.
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Foto 3. Plastică de la Tărtăria şi Lumea Nouă.
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Foto 4. Plastică de la Tărtăria şi Lumea Nouă.
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TELL-URILE EPOCII BRONZULUI ÎN BAZINUL CARPATIC.
PROBLEME DE TERMINOLOGIE1
Profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani
Florin GOGÂLTAN
ZUSAMMENFASUNG
Die deutsche Fassung erscheint demnächst in A. Rustoiu, A. Ursuţiu (Hrsg.), ClujNapoca, 2002.

Abordând problematica „tell“-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic,
prima dificultate cu care m-am confruntat a fost legată de definirea obiectului de
studiu. Ce este practic un tell? Există într-adevăr „tell“-uri în Bazinul Carpatic? Pot
fi ele comparate cu exemplele „clasice“ din Orient? Care este cea mai potrivită
definiţie ce poate fi adoptată pentru aceste monumente?
Toate sunt întrebări la care voi încerca să răspund în paginile de faţă. Aşa cum
vom vedea, o asemenea discuţie a fost ocolită sau, în cel mai fericit caz, superficial
ori tangenţial atinsă de către specialiştii din România. Pentru o mai bună înţelegere
a fenomenului am considerat necesar a arunca o scurtă privire asupra tell-urilor
Orientului Apropiat şi a le compara cu cele din Bazinul Carpatic şi mai apoi a vedea
când şi de ce a fost adoptat termenul de „tell“ pentru unele situri preistorice din sudestul Europei. Voi încerca să prezint, cât mai detaliat posibil, cele mai autorizate
opinii asupra caracteristicilor pe care trebuie să le îndeplinească un „tell“ şi cum a
fost acesta definit în Balcani şi la nord de Dunăre. În final voi explica criteriile pe
baza cărora am realizat catalogul siturilor din epoca bronzului ce prezintă o
stratigrafie complexă, locuinţe de suprafaţă construite din lemn şi lut, fortificaţii, o
riguroasă organizare internă, urme ale unei intense activităţi meşteşugăreşti etc.,
toate fiind expresia unei dinamice şi prelungite locuiri a aceluiaşi areal de către o
comunitate.

1

Prezentul articol constituie o parte a cercetărilor mele ca bursier al fundaţiei Alexander
von Humbodt la Institutul de Arheologie Preistorică (Institut für Prähistorische Archäologie)
din cadrul Freie Universität Berlin. Recunoştinţa mea se îndreaptă firesc către Fundaţia
Alexander von Humboldt (Bonn/Bad Godesberg) şi către profesorul Bernhard Hänsel. O
deosebită plăcere îmi face să mulţumesc lui Tudor Soroceanu, Nikolaus Boroffka, Rodica
Boroffka şi Anca Popescu pentru observaţiile făcute pe marginea manuscrisului şi lui
Nándor Kalicz, Emily Schalk, Reinhardt Jung, Bogdan Burtea, Stefan Schwenzer, Julia
Wagner, Szilvia Guba pentru discuţiile fructuoase pe care le-am purtat.
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Mounds of the Near East
Am folosit titlul cărţii lui Seton Lloyd pentru acest capitol, deoarece în lucrarea
savantului englez am găsit cea mai sugestivă prezentare a tell-urilor Orientului
Apropiat: „the superimposed remains of human settlements, repeteadly destroyed
and rebuilt over periods of time“2. Doi factori au contribuit după opinia lui la
crearea lor: „habits and traditions of inhabitants and form of building material“3.
Folosirea termenului de tell pentru Orient nu are aceeaşi valoare ca pentru sudestul Europei. Cu un cuvânt local, „tell“ sau „tepe“, se defineşte ceva cotidian în
peisajul înconjurător, ceva ce nu mai trebuie explicat. Încă de pe vremea vechiul
Babilon „tillu“ era un toponim ce amintea despre existenţa resturilor unei aşezări.
De aceea, la începutul cercetărilor arheologice nimeni nu şi-a pus, în literatura de
specialitate, problema utilizării noţiunii de „tell“, atunci când se făceau referiri la
movilele artificiale din Orient. Ele erau simple „collines“, „mounds“ ori „Hügel“.
Pentru discuţia noastră este folositor a avea o imagine generală asupra
momentului şi modului în care arheologia Orientului Apropiat a influenţat
cercetarea arheologică europeană. Această influenţă se face simţită pentru prima
dată în preajma primului război mondial, când termenul de „tell“ începe să fie
folosit şi în Balcani sau în sud-estul Europei Centrale.
Interesul arătat de către francezi pentru antichităţile Orientului coboară mult în
veacul al XVIII-lea. Expediţia lui Napoleon în Egipt şi specialiştii care l-au însoţit,
descifrarea în 1822 de către Champollion a pietrei de la Rosetta, sunt prime etape
ale preocupărilor legate de istoria Orientului. Lumea savantă parisiană de după
mijlocul secolului al XIX-lea era atât de angajată în cunoaşterea acestui trecut, încât
în deceniul al optulea în Grand Dictionnaire Universel (Larousse du XIX-ème
siècle) descoperirile de la Tell-el-Kadi, Tell Haum, ca grup de ruine, fascinau
imaginaţia romanticilor târzii ai vremii4. Sinteza în trei volume a preistoriei
Orientului, concepută de către Jaques de Morgan este atât rezultatul cercetărilor
efectuate de către acesta în Caucaz (1886-1888) sau Persia (1889-1891)5, cât şi a
efortului unei generaţii de entuziaşti preocupaţi de investigarea acelor „collines“ pe
care localnicii le numeau „Tépès“ sau „Tell-uri“6 (fig. 1/1-2). Cât de departe s-a
ajuns în preajma celui de-al doilea război mondial cu cunoaşterea istoriei vechiului
Orient, stă mărturie lucrarea lui C.F.A. Schaeffer privind stratigrafia comparată şi
cronologia Asiei Occidentale7 (fig. 3/2). Celor 10 ani de săpături la Ras Shamra
(Ugarit) sau Tell-el-Arab (1929-1939) li se adaugă, aşa cum vom vedea în
continuare, efortul depus de către reprezentanţii şcoalii germane sau angloamericane.
2

Lloyd 1963, p. 10.
Lloyd 1963, p. 13.
4
P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel, 14, Paris, f.a., p. 1563.
5
Morgan 1925-1927.
6
Istoricul cercetărilor la Morgan 1925, p. XXI sqq. Vezi şi Barrois 1939.
7
Schaeffer 1948.
3
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Referitor la şcoala germană nu putem să nu începem prin a menţiona cercetările
de la Troia (fig. 1/3). Săpăturile lui H. Schliemann8 şi mai apoi, cele ale lui W.
Dörpfeld9 au marcat definitiv saltul de la amatorism la investigarea ştiinţifică.
Descoperirea în 1899 de către Max von Oppenheim a sitului Tell Halaf şi săpăturile
din 1911-191310, au fost precedate de cercetările de la Ninive, Babylon11, Jerihon12,
Tell el-Mutesellim13 etc. Aşezările preistorice (“Hüyük“) din Asia Mică vor fi
cunoscute cu precădere prin efortul depus de-a lungul a câtorva decenii de către
Kurt Bittel14 (fig. 2/1-2). Cu toate dificultăţile întâmpinate, prin pierderea în
favoarea englezilor şi a francezilor a poziţiei privilegiate pe care o deţinuseră în
câteva ţări orientale, interesul şcolii germane pentru monumentele din Orient nu
încetează nici după primul război mondial15.
Extrem de importante pentru cunoaşterea realităţilor din Orient sunt cercetările
specialiştilor englezi. Începutul investigărilor sistematice a tell-urilor preistorice
poate fi legat de activitatea lui W.M. Flinders Petrie în Egipt şi Palestina, în
deceniul al nouălea al sec. al XIX-lea16. F.J. Bliss continuă preocupările
profesorului său17, astfel încât la scurtă vreme sunt sondate alte câteva tell-uri18.
Instaurarea, după primul război mondial, a unor noi guverne sub mandat britanic în
Iordania, Palestina şi Irak, are repercusiuni pozitive asupra continuării studierii tellurilor. S. Casson19 şi V. Gordon Childe20 nu vor folosi în lucrările lor termenul de
tell, atunci când se referă la movilele din Orient. Răspândirea sa în literatura
engleză se datoreză activităţii de câteva decenii a lui S. Lloyd21, a lui C.Leonard
Woolley22 şi a altor specialişti23. La începutul celui de-al doilea război mondial se
putea oferi încă o sinteză a stratigrafiei comparate a tell-urilor24. De acum încolo, în
manualele de arheologie vor fi dedicate capitole speciale metodei de cercetare a
tell-urilor, ca un tip de sit cu caracteristici bine individualizate25.
8

Schliemann 1881.
Dörpfeld 1902.
10
Oppenheim 1931.
11
Bezold 1903, p. 10 sqq. cu istoricul cercetărilor.
12
Sellin, Watzinger 1913.
13
Schumacher 1908.
14
Bittel 1934, p. 120 sqq.
15
Rodenwaldt 1930.
16
Flinders Petrie 1891.
17
Bliss 1894.
18
Bliss, Macalister 1902.
19
Casson 1919, p. 112 sqq.
20
Childe 1928.
21
Lloyd 1936; Lloyd 1978.
22
Woolley 1930; Woolley 1935.
23
Schmidt 1931, p. 165 „tell (Arabic), mound“, „tepe, (artificial) hill, heap“.
24
Perkins 1949. Ca şi în cazul lucrării lui C.F.A. Schaeffer, publicarea cărţii a fost
posibilă doar după război.
25
Wheeler 1955, p. 86 sqq.
9
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Prin această rapidă trecere în revistă a începuturilor arheologiei Orientului
Apropiat am intenţionat să explic de ce, aşa cum vom vedea mai jos, termenul de
„tell“ a fost preluat şi folosit, încă din 1906, pentru movilele artificiale din sud-estul
Europei. Faptul că el apare pentru prima dată în literatura de specialitate de limba
franceză, nu pare a fi un simplu accident, având în vedere interesul arătat de
timpuriu acestei problematici de către şcoala de arheologie franceză. În lucrările
germane sau anglo-americane de după primul război mondial, se preferă în
continuare noţiunea de „Hügel“ respectiv „Mound“.
Tot aici se impune discutarea, pe scurt, a asemănărilor, dar mai ales a
deosebirilor între tell-urile preistorice din Orient şi cele din Bazinul Carpatic.
Principala diferenţă constă în materialele folosite la realizarea construcţiilor. În
Orient se utilizau pentru ridicarea caselor cărămizi uscate la soare sau fundaţii din
piatră şi o elevaţie din cărămizi26. Acelaşi tip de construcţii şi aceleaşi materiale
sunt folosite până astăzi, aşa cum o demonstrează studiile etnoarheologice de pe
valea Eufratului27 (fig. 4/1). În Bazinul Carpatic pereţii locuinţelor preistorice sunt
modest ridicaţi din lemn legat cu lut (fig. 4/2). Evident, nivelul de civilizaţie atins în
Orient, îndeosebi prin impresionanta arhitectură publică, constituie cel de-al doilea
factor care deosebeşte net tell-urile din Orient de cele din Bazinul Carpatic. Toate
au contribuit ca, de exemplu în cazul aşezării de la Çatal Hüyük, din sudul Turciei,
depuneri de peste 20 de m grosime să fie acumulate în circa 800 de ani de existenţă.
O astfel de coloană stratigrafică nu poate fi explicată decât prin faptul că aici s-au
păstrat, în unele cazuri, pereţii realizaţi din cărămizi nearse pe o înălţime de peste 2
m28 (fig. 5). La toate acestea se adaugă faptul că formarea tell-urilor în Orient este
un proces care nu s-a sfârşit nici astăzi. Unele dintre aceste movile, şi poate fi
amintit cazul celei de la Çayönü, au fost locuite de la circa 10.000 î.Chr. până în
zilele noastre29. Celebrul tell Yümük Tepe de la Mersin, în sudul Turciei, pe coasta
Ciliciana, a acumulat cei circa 25 m de stratigrafie din neoliticul timpuriu (cca.
7000 î.Chr.) până în perioada islamica (sec. al XIII-lea)30 (fig. 3/3). Mult mai
spectaculoasă este însă situaţia de la Norşuntepe, pe cursul superior al Eufratului,
între munţii Taurus şi Antitaurus. Cei 35 de m de stratigrafie reprezintă evoluţia
tell-ului în circa 2500 de ani de-a lungul eneoliticului (17 m) şi epocii bronzul
timpuriu (18 m)31. Spre comparaţie cu aceste exemple putem menţiona cei circa 6,5
m de depuneri stratigrafice de la Bölcske „Vörösgyűrű=Vörösgyír“, acumulate în
26

Folosirea cărămizilor uscate la soare datează încă din mileniul al 9-lea î.Chr., după
cum o demonstrează aşezarea de la Ganj Dareh Tepe din Iran (Singh 1974, p. 199 sq.). Vezi
despre utilizarea cărămizilor şi a altor materiale de construcţie caracteristice Orientului
Apropiat lucrarea lui Miller Rosen 1986, p. 75 sqq.
27
Auranche 1999, p. 49 sqq.
28
Mellaart 1967, p. 30 sq., p. 49 sqq.; Eichmann 1991, p. 41 sqq.
29
Özdoğan 1999, p. 38. În aceeaşi situaţie este şi tell-ul de la Pirot Höyük (Yakar 1991,
fig. 41).
30
Garstang 1953, p. 2; Caneva 1999, p. 105 sqq.
31
Hauptmann 2000, p. 419 sqq.
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aproximativ 700 de ani, începând cu cultura Nagyrév şi terminând cu cultura
Vatya32.
La diferenţele de „conţinut“ se mai adaugă una de „fond“. Există numeroase
aşezări în Bazinul Carpatic care au fost încadrate în categoria „tell“-urilor, dar care
nu au forma unor movile ce se remarcă în relieful plat înconjurător. „Tell“-uri ca
cele de la Pecica „Şanţul Mare“33, Mošorin „Feudvár“34, Semlac „Livada lui
Onea“35, Košice-Barca I36, Százhalombatta „Földvár=Téglagyvár“37 etc. sunt
plasate pe terasele înalte ale unor râuri. Chiar dacă au o poziţie impozantă, ele nu
sunt, totuşi, movile în adevăratul sens al cuvântului.
Cu toate acestea trebuie precizat însă că, mutatis mutandi, fenomenul este în sine
acelaşi. Datorită unor factori fizico-geografici, economici, istorici şi, de ce nu, a
unei anumite mentalităţi, o comunitate locuieşte vreme îndelungată acelaşi spaţiu
bine delimitat. Construcţia, nivelarea şi reconstrucţia unor locuinţe de suprafaţă la
care se adaugă acumularea resturilor inerente vieţii de zi cu zi38, contribuie la
formarea aşezărilor multistratificate. Procesul, asemănător cu realităţile din Orient,
explică folosirea de mai bine de 50 de ani a termenului de „tell“ pentru unele
aşezări din Bazinul Carpatic.
„Túmbes“ (Τούµπες), „Maghúles“ (Μαγούλες), „Moghili“ şi „Movile“ în
Balcani
Ca şi în Bazinul Carpatic, aşa cum vom vedea mai jos, movilele sau „tumulii“
din Macedonia sau Albania au intrat încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea în atenţia
amatorilor de antichităţi şi a specialiştilor39. În Bulgaria, la 1898, Ch. şi N. Škorpil
cercetaseră deja un număr impresionant de „moghili“ (tumuli)40 (fig. 2/3). La acea
vreme asemenea monumente erau considerate cu precădere morminte greceşti sau
bizantine. Unul dintre primii care, la începutul secolului al XX-lea, pune problema
delimitării mormintelor tumulare de aşezări, este Paul Traeger (Träger)41 (fig. 6/1).
Cercetând între 1899 şi 1903, extrem de riguros, o serie de situri preistorice de la
sud de Dunăre, în Bulgaria (fig. 3/3), G. Seure şi A. Degrand afirmau tranşant că
„...nous préférons les désigner par l’appellation de tells, qui les distingue des tumuli
ordinaires et les classes dans une série déjà connue, celle des tells asiatiques,
auxquels ils ressemblent par la forme, les dimensions, le profil, la structure, et
32

Poroszlai 2000a, p. 111 sqq. cu bibliografia mai veche.
Crişan 1978, p. 11 sqq.
34
Hänsel 1998, 15 sqq.
35
Gogâltan 1996, p. 45, pl. VIII-IX, cu bibliografia mai veche.
36
Hájek 1953, p. 319 sqq., p. 340 sq.
37
Poroszlai 2000b, p. 13 sqq. cu bibliografia mai veche.
38
Despre aşa numitele „gunoaie“ arheologice vezi sinteza lui U. Sommer (Sommer 1991,
p. 51 sqq.).
39
Un istoric al cercetărilor mai vechi la Wace, Thompson 1912, p. 1 sq.; Hänsel 1989, p.
9 sqq.
40
Škorpil, Škorpil 1898.
41
Traeger 1901, p. 54 sq.; Traeger 1902, p. 62 sqq., mai ales p. 71.
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souvent le contenu.“42. Aceşti autori francezi sunt, din informaţiile pe care am reuşit
să le strâng, primii care au folosit denumirea de „tell“ pentru aşezările
multistratificate preistorice din Balcani. Exemplul lor nu a fost urmat imediat de
către arheologii vremii.
Înainte de primul război mondial, sinteza lui A.J.B. Wace şi M.S. Thompson
privind preistoria Tesaliei oferă o altă definiţie pentru aşezările din Grecia care au o
formă de „mounds“. Astfel „...the term maghula should be applied only to an
artificial mound in wich rubbish or tracces of human habitation can be discerned,
while tumba meaning merely a sepulchral tumulus...“43. Deosebirea între cei doi
termeni era făcută şi de către localnicii greci. Cercetările de suprafaţă, cartările şi,
nu în ultimul rând, sondajele făcute de către francezi44 şi englezi45 în timpul
primului război mondial, stabilesc o legătură clară între acele „toumben“ şi aşezări
preistorice. După război se remarcă eforturile lui L. Rey46 şi mai apoi cele ale lui S.
Casson47 sau W.A. Heurtley48 de catalogare, descriere, ordonare tipologică şi datare
a movilelor.
Evident că nu toate movilele erau aşezări. Încercând să demonstreze scepticilor
că o serie de ridicături din Dobrogea nu sunt simple „Wegweiser“, „Signalhügel“
ori chiar „Erdblasen“, C. Schuchhard şi P. Traeger sapă în 1917 doi tumuli, nu
departe de Constanţa. Rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor savanţilor germani49.
Cunoscând şi alte „Höhensiedlungen“ de la Dunărea de Jos (Sarvaš, Vučedol), C.
Schuchhardt se opreşte asupra movilei (“Der Hügel“) de la Cernavodă50. Săpăturile
au scos la iveală resturile unei aşezări ale cărei locuinţe de suprafaţă, construite din
lut şi lemn, au dus la acumularea unei stratigrafii de peste 4 m. Chiar dacă au fost
identificate analogii în Bulgaria „in den tells bei Philippopel“51, termenul nu este
folosit şi pentru situl de la Cernavodă.
Studierea sistematică a movilelor din spaţiul extracarpatic, debutează însă după
primul război mondial, fiind direct încurajată de către Vasile Pârvan. Săpăturile de
la Căscioarele52, Gumelniţa53, Boian54, Vădastra55 sau Glina56 au avut ca scop, în
42

Seure, Degrand 1906, p. 360.
Wace, Thompson 1912, p. 5. Vezi şi Wace 1914, p. 127 sqq.
44
Rey 1916, p. 257 sqq.; Picard 1919, 1 sqq.
45
Cooksey şi colab. 1919, p. 51 sqq.
46
Rey 1921, p. 1 sqq.
47
Casson 1921, p. 1 sqq.; Casson 1925, p. 1 sqq; Casson 1968, mai ales p. 120 sqq..
48
Heurtley 1925, p. 30 sqq.; Heurtley 1927, p. 158 sqq. Sinteza cercetărilor începute în
1924 în Heurtley 1939.
49
Schuchhardt, Traeger 1919, p. 150 sqq.
50
Schuchhardt 1924, p. 9 sqq.
51
Schuchhardt 1924, p. 25.
52
Ştefan 1925, p. 138 sqq.
53
Dumitrescu 1925, p. 29 sqq.
54
Christescu 1925, p. 249 sqq.
55
Christescu 1932, p. 167 sqq. La p. 205 menţionează că aşezarea de pe „Măgura
Fetelor“ are forma „d’une coupole (Kugelhügel)“.
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primul rând, cunoaşterea materialului arheologic şi îmbogăţirea colecţiilor
Muzeului Naţional. Metodele de cercetare erau departe de ceea ce făcuse deja L.
Márton la Tószeg cu aproape 20 de ani în urmă.
Un salt esenţial în înţelegerea contextului general în care se plasează
descoperirile preistorice din România, se realizează prin sinteza lui Ion Nestor
publicată în 193357. Familiarizat cu interesul şcolii germane pentru cercetarea
Orientului Apropiat58 precum şi cu realităţile de la sud de Dunăre, Nestor foloseşte
noţiunea de „tell“ pentru prima dată în literatura de specialitate din România, în
legatură cu unele aşezări ce aparţin aşa numitelor „Tell-Kulturen“ din Bulgaria59.
Chiar dacă nu acceptă denumirea propusă de către Seure şi Degrand, Nestor
încadrează aşezarea de la Vidra printre aşa numitele „tell“-uri60. Interesant este că
Nestor nu atribuie şi aşezările multistratificate din epoca bronzului, cercetate de
către M. Roska, aceluiaşi fenomen al „tell“-urilor.
Tot în anii ’30 ai secolului al XX-lea, Miloje Vasić publica remarcabila sa
lucrare referitoare la aşezarea de la Vinča. Chiar dacă pentru Vinča nu se
întrebuinţează denumirea de „tell“, termenul nu îi este total necunoscut arheologului
sârb, care îl utilizează în sensul deja cunoscut, de movilă artificială61.
După cel de-al doilea război mondial, investigarea sistematică a magulelor
preistorice din Grecia este legată indubitabil de şcoala germană de la Heidelberg şi
de numele lui Vl. Milojčić şi a colaboratorilor săi62. Prin cercetarea şi publicarea
unor situri ca: Otzaki-Magula, Arapi-Magula, Argissa-Magula, Agia Sofia-Magula
etc. avem astăzi solide repere cronologice şi culturale pentru preistoria sud-estului
Europei.
Faţă de Grecia, în Bulgaria termenul „tell“ a fost folosit constant de la 1906 până
astăzi de către toţi specialiştii63. Henrieta Todorova distinge, în funcţie de înălţimea
lor, „tell“-uri joase (între 0,80 şi 4 m), de mărime mijlocie (între 4 şi 10 m) şi „tell“uri de dimensiuni mari (de peste 10 m înălţime)64. Aici, monumente cum este
Karanovo au 12,50 m înălţime sau chiar 17,50 m în cazul „tell“-ului“ de la
Bereketska. În nord-estul Bulgariei au fost cartate până în 1982 nu mai puţin de 200
de „tell“-uri aparţinând epocii eneolitice. Dintre numeroasele lucrări care tratează
problematica „tell“-urilor neo-eneolitice din Bulgaria mă opresc doar la trei studii în
care am găsit explicaţii pentru modul de formare a „tell“-urilor şi o definiţie a
56

Nestor 1928, p. 112 sqq.; Nestor 1933b, p. 226 sqq. Pentru săpăturile ulterioare vezi
Petrescu-Dîmboviţa 1944, p. 65 sqq.
57
Nestor 1933a, p. 11 sqq.
58
Vezi de exemplu sinteza lui Thomsen 1913, p. 3 sqq. cu istoricul cercetărilor.
59
Nestor 1933a, p. 37, n. 119; p. 47, 54, 58, 60.
60
Nestor 1933a, p. 55.
61
Vasić 1936, p. 109.
62
Milojčić 1949; Milojčić şi colab. 1962; Hauptmann, Milojčić 1969; Milojčić-v.
Zumbusch, Milojčić 1971; Hanschmann, Milojčić 1976; Milojčić şi colab. 1976; Hauptmann
1981; Milojčić 1983a; Milojčić 1983b.
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Citez doar două dintre ultimele sinteze: Todorova, Vaisov 1993; Hiller, Nikolov 2000.
64
Todorova 1982, p. 1, nota 2.
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acestora. Astfel, A.G. Sherratt ajunge la concluzia că la baza constituirii „tell“urilor stau trei condiţii: „The first is the use of large quantites of mud in the
construction of building; the second is a degree of stability in the location of the
settlement through time, and the third is the concentration of homes into a coherent
unit“65. După J. Chapman „tell“-urile sunt „a physical and social expression of
continuity with the ancestors, who once lived in the same place“66. Ele se delimiteză
de aşezările cu un singur nivel prin raportul dintre spaţiul construit şi cel neconstruit
(„the ratio of built/unbuilt space“-BUB), dimensiunea sitului, distanţa minimă între
clădiri („Minimum Inter-Building Distance“-MIBD) şi dimensiunea caselor
(„House Dimensions“-HD)67. Pentru D.W. Bailey “tell”-urile reprezintă
“anthropologically formed mounds created by episodes of building, using,
destroying (or abandoning) and rebuilding wattle and daub houses”68.
De la „terramare“ la „tell-uri“ în Bazinul Carpatic
Nu lipsită de importanţă este prezentarea modului în care s-a ajuns la folosirea
noţiunii de „tell“ în Bazinul Carpatic. Ea stă evident în strânsă legătură cu debutul
cercetărilor arheologice aici, dar şi cu fascinaţia pe care a avut-o dintotdeauna
Orientul. Dintr-un dicton al antichităţii creştine, „Ex oriente lux“, a fost transformat,
şi de către arheologi, într-un clişeu care a uşurat preluarea mecanică a unor noţiuni.
Cercetarea movilelor care ascundeau urmele unor aşezări preistorice a interesat
pe romanticii de la mijlocul secolului al XIX-lea, preocupaţi de descoperirea
trecutului. Cartarea unora dintre aceste movile69, este urmată în 1858 de săpăturile
pe care le făcea Ferencz Kubinyi în aşezarea de la Gomba „Várhegy“70 (fig. 2/4).
Zece ani mai târziu J. Foltiny începea investigarea movilei de la Szihalom, făcând
cunoscute într-o serie de articole rezultatele cercetărilor sale71. Pregătindu-se în
1876 Congresul de Antropologie şi Arheologie de la Budapesta, organizatorii au
acordat o atenţie specială efectuării unor sondaje arheologice într-o serie de situri ce
urmau a fi vizitate de către participanţii la această manifestare ştiinţifică72.
Celebritatea pe care o va dobândi „Laposhalom“-ul de la Tószeg se datorează
strădaniilor din această perioadă ale lui Flóris Rómer, Elek Csetneki-Jelenik şi
József Hampel73 (fig. 6/2). Tot Rómer, împreună cu M. Széll, vor face săpături în
toamna anului 1876 şi în aşezarea de la Nagyrév74 (fig. 6/3).
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Sherratt 1983b, p. 192.
Chapman 1989, p. 39.
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Chapman 1989, p. 35 sqq.
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Bailey 1996, p. 298 sq.
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Fényes 1851, p. 131 (Szihalom).
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Kubinyi 1861, p. 104 sqq.
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Foltiny 1870a, p. 36 sqq.; Foltiny 1870b, p. 75 sqq.; Foltiny 1870c, p. 136 sq.; Foltiny
1870d, p. 165; Foltiny 1870e, p. 442 sqq.
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Wurmbrand 1878, p. 15 sqq.
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Csetneki Jelenik 1876, p. 277 sqq.; Hampel 1876, p. 85 sqq.
74
Romer 1878, p. 24 sqq.
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L. Pigorini de la Roma75, R. Virchow de la Berlin76 sau J. Mestorf, conservatoare
a muzeului din Kiel77, au fost cei care au stabilit, din primul moment, o legătură
între aşezările epocii bronzului de la Szihalom sau Tószeg cu acele terremare
dell’Emilia. Aşezarea proaspăt cercetată atunci de la Casaroldo a oferit un bogat
material arheologic, dar mai ales informaţii despre un sistem de construcţie a
caselor ce se regăsea şi la Tószeg. Gropile de pari ale locuinţele descoperite aici au
fost interpretate ca fiind urmele unor construcţii palafite asemănatoare celor găsite
în Italia de nord.
Pentru generaţia de la sfârşitul secolului al XIX-lea folosirea termenului de
„terramare“, atunci când se refereau la aşezările epocii bronzului din Ungaria având
forma unor movile, era deja un bun câştigat. Pentru a menţiona doar câteva nume,
termenul apare în lucrările lui Rómer78, Ingvald Undset79, a profesorului clujean
Pósta Bela80 sau în sinteza asupra arheologiei maghiare a lui Pulszky Ferencz81. Mai
târziu va fi preluat şi utilizat în literatura maghiară de către generaţia următoare de
specialişti sau amatori de până la primul război mondial, atunci când se refereau la
aşezări de tipul celei de la Tószeg82. Tot aici se cuvine să amintesc activitatea lui
Lajos Márton, de numele căruia se leagă debutul cercetării ştiinţifice a aşezărilor
multistratificate preistorice din Bazinul Carpatic83. István Bóna a subliniat, pe bună
dreptate, meritul pe care l-a avut Márton în dezvoltarea arheologiei acestui spaţiu84.
Metoda sa de cercetare pe niveluri a fost exemplară, inspirând în direcţia bună
şcoala arheologică maghiară de după cel de-al doilea război mondial (fig. 7/1-2).
Din nefericire Márton nu şi-a publicat săpăturile decât sub forma unor rapoarte
sumare. Întreaga documentaţie este valorificată abia 50 de ani mai târziu85. Astfel,
în afară de Márton Roska, nimeni în epocă nu a putut să preia şi să continue stilul
de investigare iniţiat de către L. Márton.
Sondarea sistematică a movilelor preistorice din Transilvania se leagă de numele
unuia dintre primii arheologi, în adevăratul sens al cuvântului, din fosta monarhie
Austro-Ungară: Márton Roska. El este cel care, pe lângă primele cercetări asupra
paleoliticului transilvănean, a avut curiozitatea (cu siguranţă insuflată de către
profesorul său Pósta) de a verifica şi cele mai importante situri cu o stratigrafie
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complexă din vestul României. Săpăturile sale de la Periam86, Pecica87, Otomani
„Cetăţuie(a)=Dealul Cetăţii=Várhegy“ şi „Cetatea de pămât=Földvár“88, Socodor89
sau Vărşand90 rămân şi astăzi o importantă sursă pentru reconstituirea habitatului
epocii bronzului din Transilvania91. Cunoscând, prin vizita pe care a făcut-o la
Tószeg împreuna cu Pósta şi alţi colegi de la Cluj, metoda de cercetare pe niveluri
pusă la punct de către Márton, Roska a aplicat-o şi în cercetarea movilelor de la
Pecica şi Periam92 (fig. 7/3; 8). Interesantă este opinia sa legată de acele
„terramare“. Dacă la acea vreme nimeni nu punea la îndoială vechea analogie
stabilită între movilele din câmpia maghiară şi unele aşezări din nordul Italiei,
Roska se dovedeşte mai rezervat, necunoscând exact situaţia din câmpia râului Po93.
El preferă o explicaţie mai simplă pentru formarea acestor „halom“-uri, bazându-se
pe experienţa dobândită deja în cercetarea unor astfel de situri. Potrivit lui, movilele
s-au format prin locuirea intensă şi succesivă a aceluiaşi areal94.
Următoarea etapă în acest periplu istoriografic nu poate fi decât cea marcată de
activitatea ştiinţifică a lui V. Gordon Childe. Chiar dacă Childe cunoştea „tell“-urile
din Bulgaria95, iar realităţile din Orientul Apropiat îi erau familiare96, el evită
constant să folosească denumirea de „tell“ pentru descoperirile din Bazinul
Carpatic. Childe este unul din ultimii specialişti care mai pun în legătură movilele
(„mounds“) ce reprezintă aşezări multistratificate din Ungaria şi România cu acele
terramare din Italia97. Trebuie precizat că Childe nu aplică definiţia tradiţională ce a
fost oferită pentru acele „lakedwelling on dry land“ din valea râului Po, situaţiei de
la Dunărea mijlocie, dar „may contain the germs from which the terramare culture
of Italy sprang“98. În lucrările sale de după cel de-al doilea război termenul „tell“ va
fi utilizat pentru acele movile din sud-estul Europei, inclusiv pentru cele din
Bazinul Carpatic, realizate prin „Succesive reconstruction of buildings
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of stone or mudbrick on the same site“99. Chiar şi aşezările de tip terramare din
Italia „are really tells“100. Aceasta este rezultatul firesc, aşa cum am văzut, atât al
familiarizării cu realităţile din tell-urile Orientului Apropiat cât şi a dezvoltării
cercetării arheologice în sud-estul Europei.
După primul război mondial încep investigări sistematice şi în aşezările
multistratificate din Slovacia. Jan Eisner este cel care face cunoscut situl de la
Nitriansky Hrádok (fost Malý Várad) prin săpăturile pe care le va întreprinde aici în
1923101. Prin complexitatea sa stratigrafică, „Zámeček“-ul de la Nitriansky Hrádok,
a fost comparat cu aşezarea de la Tószeg, fără însă a se folosi un termen anume102.
D.V. Rosetti, publicând în 1934 săpăturile sale de la Vidra, este primul
specialist, cel puţin de la nord de Dunăre, care caracterizează modul în care s-a
format movila pe care a cercetat-o. Astfel ea este „Un Tell, adică o movilă
artificială care îşi are obârşia, ca mai toate movilele de acest fel, într-o mică insulă
care a crescut cu timpul prin depunerea rămăşiţelor organice şi anorganice de pe
urma vieţii intense de care a avut parte şi din cauza revărsărilor de apă care au
depus aici, în anumite timpuri, straturi de mâl”103. Chiar dacă raportul său a fost
publicat şi în limba franceză, această caracterizare a „tell”-urilor a treacut, din
nefericire, aproape neobservată la acea vreme.
Ferenc v. Tompa va pune pentru prima dată în legatură aşezările multistratificate
ale epocii bronzului din pusta maghiară cu tell-urile Asiei Mici104. Definiţia lui ne
apare şi astăzi cât se poate de clară, arheologul maghiar formulând-o pe baza
stratigrafiei de la Füzesabony: „Unsere Abb. zeigt das Höherwachsen des Tells
durch Erneuerung der Häuser an der gleichen Stelle“105. Interesant este faptul că el
nu foloseşte aceeaşi denumire şi pentru aşezările multistratificate neolitice106. La
scurtă vreme termenul este acceptat şi de către Pál Patay în sinteza sa privind
culturile bronzului timpuriu din Ungaria. Astfel, atunci când se referă la aşezări ca
cele de la Tószeg, Pecica, Periam, Ószentiván, Patay preferă denumirea de „tell“107.
Din nefericire, nu am putut găsi o explicaţie de ce Tompa a adoptat brusc o astfel de
denumire pentru „holom“-urile şi „domb“-urile din Ungaria. Este posibil ca el să fi
fost influenţat de către L.C.G. Clark, directorul de atunci al Muzeului de Arheologie
şi Antropologie al Universităţii din Cambridge108, care a finanţat o serie de cercetări
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în „tell“-urile de la Berettyóújfalu „Herpály-Földvár=Herpályidomb“109, Tószeg110
sau Nagyrév111, dar aceasta rămâne o simplă supoziţie.
După cel de-al doilea război mondial noţiunea de „tell“ se încetăţeneşte treptat,
identificându-se cu aceasta toate aşezările preistorice multistratificate, care prin
depunerile lor arheologice se disting în peisajul înconjurător. Pentru a marca doar
unele momente mai importante care au contribuit la generalizarea utilizării sale
pentru epoca bronzului din Bazinul Carpatic112, menţionez din Ungaria contribuţiile
lui Nándor Kalicz113 ori István Bóna114, în România lucrările lui Tiberiu Bader115,
Ivan Ordentlich116 şi Nicolae Chidioşan117 sau în Slovacia monografiile aşezărilor
de la Veselé, Nitriansky Hrádok-Zámeček şi Malé Kosihy publicate de către Anton
Točík118 ori cercetările mai noi efectuate de către Václav Furmánek şi Klara
Marková la Včelince119. În fosta Iugoslavie termenul de „tell“ nu este folosit pentru
cele câteva aşezări multistratificate ale epocii bronzului120. Excepţie face doar situl
„Tržnica“ de la Vinkovci, cu cei 140 de cm de depuneri arheologice şi trei
orizonturi de locuire aparţinând culturii Somogyvár-Vinkovci121. Evident că el nu
va fi ignorat atunci când se discută realităţile din spaţiile învecinate122.
Astăzi, marea majoritate a arheologilor nu-şi mai pun, practic, problema dacă
noţiunea de „tell“ este potrivită sau nu pentru descoperirile din sud-estul Europei
Centrale. Termenul de „tell“ este atât de frecvent folosit de către arheologi, încât a
devenit ceva comun în limbajul de specialitate. De aceea, în sintezele relativ recente
privind epoca bronzului din Ungaria123 sau Slovacia124 aşezările de tip „tell“ şi
denumirea uzitată constituie fenomene caracteristice Bazinului Carpatic.
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Există foarte puţini specialişti care evită să folosească termenul de „tell“ atunci
când se referă la aşezările cu mai multe niveluri de la Dunărea de Mijloc125. În cazul
lui Bernhard Hänsel explicaţia este firească şi este dată de experienţa dobândită în
cercetarea magulelor de la Kastanas sau Agios Mamas şi apoi a aşezării de la
Feudvar. O comparare a coloanei stratigrafice din aceste situri nu îndeamnă decât la
reticenţă în utilizarea noţiunii pentru Bazinul Carpatic (fig. 9/1-2). Cu toată
circumspecţia arătată de el, atunci când se prezintă sistemul aşezărilor din sud-estul
Europei, termenul de „tell“ nu poate fi ocolit126.
Pentru o definiţie coerentă
În acest capitol mi-am propus să analizez înţelesul pe care îl are termenul de
„tell“ în diverse limbi de circulaţie şi cum a fost el definit de către specialiştii care
sau ocupat de acest fenomen în Bazinul Carpatic.
Explicaţia potrivit căreia termenul de „tell“ defineşte în limba arabă o movilă
artificială este frecvent întâlnită127. Aceasta poate fi o aşezare sau, la fel de bine, un
mormânt tumular. Cu acelaşi înţeles se foloseşte în limba persană „tepe“, „hüyük“
în limba turcă, „tel“ în ebraică, „kôm“ în egipteană, „magula“ sau „tumba“ în limba
greacă, „mogila“ în bulgară.
Verificând, în sursele primare, sensurile cuvântului „tell“ şi, mai ales, originea şi
vechimea termenului, am ajuns la concluzii extrem de interesante128. Astfel, în
limba arabă modernă cuvântul „tall“ (cu forma la plural tilāl) înseamnă movilă,
ridicătură129. Am avut, însă, surpriza să constat că vechimea sa este mult mai
mare130. Astfel, el poate fi întâlnit în ebraica Vechiului Testament şi, evident, în
arameică cu înţelesul de „Ruinen-Hügel“ – o movilă din(de) ruine131. Nu în toate
ediţiile publicate ale Bibliei găsim aceeaşi traducere. În acest sens câteva exemple
sunt sugestive: în Iosua 11,13 cuvântul „tell“ a fost tradus în limba română prin
„Cetăţile cele întărite“132. Mult mai apropiat de sensul iniţial apare în La Bible de
Jérusalem
Furmánek şi colab. 1999, p. 23, 41.
Astfel, pentru B. Hänsel aşezarea de la Füzesabony este o „Siedlungshügel mit
mehrfacher Schichtung“ (Hänsel 1968, p. 230). Tot o „Siedlungshügel“ este şi „Movila
dintre vii=Lopóshalom“ de la Vărşănd (Hänsel 1968, p. 238). Alte aşezări multistratificate
ca Barca, Nitriansky Hrádok, Otomani, Pecica sunt doar „Siedlung“ (Hänsel 1968, p. 234
sqq.) Vezi şi Hänsel, Medović 1991, p. 45 sqq.; Hänsel 1998, p. 15 sqq.
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(„collines de ruines“) sau în unele traduceri ale Bibliei în limba germană133. G.
Károli, traducând în 1590 în limba maghiară Vechiul Testament, preferă cuvântul
„halom“, un toponim foarte des întâlnit astăzi pentru movilele din Ungaria134. În
alte traduceri ale Vechiului Testament s-a optat pentru interpretarea: [cetatea] „să
fie pe vecie dărâmată şi niciodată să nu mai fie zidită“135 ori, mai potrivit, pentru
„une ruine, qui ne sera plus rebâtie“136 sau „ein Schutthügel bleiben und nie wieder
aufgebaut werden“137.
Mai vechi decât în ebraică „tīlu(m)“, „tillu“ sau „tēlu“, cu înţelesul de „(Schutt-)
Hügel“ – movilă realizată din moloz sau dărâmături, apare în akkadiană138. Pe la
3200 î.Chr., în sudul Mesopotamiei139, în scrierea cuneiformă sumeriană, du6=tillu
are înţelesul de „Ruinenhügel“ - o movilă din(de) ruine140 (fig. 10/1).
Astfel, în vechiul Babilon, în mileniul al III-lea î.Chr, termenul de „tell“ era
folosit în sensul în care îl utilizăm noi astăzi. Evident că vechimea sa este cu mult
mai mare decât ne-o indică datele de care dispunem astăzi, dar este clar că el a fost
utilizat cu mai bine de 3000 de ani înainte de folosirea sa de către arabi.
Termenul de „tell“ ca substantiv comun, definind o noţiune arheologică
referitoare la un anumit tip de aşezare, este o „invenţie“ relativ târzie. În
dicţionarele de istorie veche ori manuale de arheologie de dinainte de primul război
modial141 sau, mai târziu, din perioada interbelică142, denumirea de tell fie lipseşte
atunci când se fac referiri la Europa, fie este asociată unor situri în care s-au făcut
descoperiri arheologice în Orient: Tell-el-Amarna, Tell Ahmar, Tell Halâf, Tell
Ibrahîm etc.
Parcurgând dicţionarele engleze întâlnim practic, cu mici nuanţări, aceeaşi
definiţie: „A mound resulting from the accumulation of debris on long-lived
settlement. Tells are normally found only in regions where buildings were of
mudbrick...“143. Ea se repetă şi în dicţionarele franceze: „Terme emprunté à l’arabe
et désignant les collines artificielles produites par la superposition des
agglomérations protohistoriques en même lieu...“144. În dicţionarul coordonat de
133
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către J. Filip echivalentul în limba germană pentru „tell“ este „Siedlungshügel“ sau
„Wohnhügel“. Acesta se formează „...nach dem natürlichen oder gewaltsamen
Niedergang der Lehmhütten einer Ansiedlung an demselben Ort wieder neue
Behausungen errichtet wurden u. sich somit immer weitere Siedlungshorizonte
bildeten.“145.
În dicţionarele arheologice apărute în Bazinul Carpatic nu se putea oferi,
evident, o altă definiţie pentru această noţiune. Există însă şi uşoare diferenţe, care
reprezintă încercări de a adapta termenul general de „tell“ la condiţiile specifice
fiecărei regiuni. Astfel, în lucrările din Cehia şi Slovacia situri ca cele de la
Nitriansky Hrádok, Tiszalúc, Tószeg sau Tiszafüred sunt integrate, ca exemple
„clasice“, categoriei „tell“-urilor146. Pentru Eugen Comşa „tell“-urile, ca ridicături
artificiale de pământ, apar atât în luncile râurilor cât şi pe marginile teraselor,
situaţie des întâlnită în Câmpia Munteană147.
Numeroasele săpături efectuate după cel de-al doilea război mondial în „tell“urile preistorice din România sau Ungaria au avut ca rezultat încercarea
specialiştilor, angajaţi în această muncă, de a caracteriza cât mai precis obiectul
investigaţiilor lor. Prezentând aşezările culturii Gumelniţa, Sebastian Morintz
propunea o definiţie clară şi concisă a acestora: „movilă formată prin depunerea
diferitelor resturi în urma unei locuiri intense pe o suprafaţă limitată“148.
N. Kalicz s-a ocupat îndeaproape de „tell“-urile preistorice din Bazinul Carpatic,
fiind unul dintre puţinii specialişti care au căutat să definescă cât mai detaliat
posibil acest mod de viaţă. Iniţial, pentru Kalicz caracteristica unui „tell“ era un
strat de cultură având grosimea cuprinsă între 50 şi 150 cm149. De aceea, în
monografia dedicată bronzului timpuriu din nord-estul Ungariei au fost înregistrate
un număr foarte mare de „tell“-uri ale culturii Hatvan. Ele s-au format prin
acumularea succesivă a resturilor de locuinţe şi a altor urme ale activităţii cotidiene.
Nivelarea ruinelor unor locuinţe de suprafaţă distruse, construirea altor case pe
acelaşi loc face ca la Tiszaluc să fie descoperite 11 case în 9 straturi arheologice150.
Ulterior, discutând despre aşezările neoliticului târziu din Ungaria, Kalicz
abordează succint şi problematica factorilor care au determinat apariţia „tell“-urilor
în sud-estul Europei Centrale151. Într-o sinteză asupra neoliticului târziu din zona
Tisei, realizată împreună cu Pál Raczky, „tell“-urile sunt împărţite în „Genuine tell
settlements“ – „tell“-uri propriu-zise şi „tell-like settlements“ – aşezări de tip
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„tell“152. „Tell“-urile propriu-zise se caracterizează printr-o locuire intensă a
arealului ocupat şi depuneri stratigrafice ce ating 3-4 m. Aşezările de tip „tell“
presupun o locuire mai puţin intensă şi o stratigrafie nu mai mare de 1 până la 2,5
m. Din această cauză ele sunt mai plate şi se pot observa cu greu în peisajul
înconjurător. Situl culturii Tisza de la Öcsöd „Kováshalom“, riguros cercetat de
către Raczky, este poate cel mai sugestiv exemplu pentru o aşezare de tip „tell“
precum şi asupra modului de formare în Bazinul Carpatic a unor „tell“-uri propriuzise153. Condiţia care stă la baza formării „tell“-urilor este o arhitectură bazată pe
folosirea lutului şi a lemnului şi o economie ce presupune un mod de viaţă sedentar.
O astfel de definiţie a fost preluată recent şi de către alţi specialişti154. Termenii de
„tell“, dar mai ales cel de „aşezare de tip tell“, sunt acceptaţi în Bazinul Carpatic de
către marea majoritate a celor interesaţi de problematica epocii bronzului155.
Pentru Bóna „tell“-ul este o aşezare multistratificată care prin grosimea
straturilor sale iese în evidenţă din relieful relativ plat al zonei. Creaţie a unei
comunităţi sedentare de agricultori, „tell“-ul ia naştere în urma distrugerii unor case
de suprafaţă realizate din lut şi lemn. Acoperite cu stuf sau iarbă acestea cad des
pradă focului şi noi case sunt ridicate pe acelaşi loc156.
János Makkay analizează în detaliu caracteristicile „tell“-urilor neolitice. Astfel,
ele sunt rezultatul acumulărilor, într-o perioadă îndelungată, a resturilor unor
locuinţe şi a „gunoaielor“ produse de către om. Apariţia lor este determinată de
mediul ambiant şi de structura socială şi economică a comunităţilor. În categoria
„tell“-urilor sunt încadrate şi acele aşezări care cunosc o evoluţie de-a lungul mai
multor perioade istorice, fără a fi necesară o continuitate a locuirii157.
În România, ca şi în Slovacia sau Jugoslavia de altfel, au existat în ultima vreme
preocupări minore pentru definirea termenului de „tell“, cu toate că au fost cercetate
sistematic destul de multe asemenea monumente158. El a fost preluat de la un
cercetător la altul cu un înţeles mai mult sau mai puţin definit. Printre puţinele
abordări ale unei asemenea problematici, este cea a colectivului care investighează
Kalicz, Raczky 1987, p. 15. Citez şi varianta în limba germană a textului englez:
“Echte Tell-Siedlungen” şi “Tellartige Siedlungen” (Kalicz, Raczky 1990, p. 16).
153
Raczky 1987, p. 61 sqq.
154
Meier-Arendt 1991, p. 77 sqq. Link 2001. Mulţumesc lui Thomas Link pentru
posibilitatea de a-i consulta lucrarea în manuscris şi pentru discuţiile purtate.
155
Kovács 1977, p. 61 „der Höhensiedlungen von Tell-Charakter“; Točík 1981a, p. 257
„eine mehrschichtige tellartige Siedlung dieser Kultur“; Točík 1981b, p. 259 „behielt ihren
Tell-Charakter“; Vladár 1982, p. 447 „tellartige befestigten Siedlungen in der Slowakei
(Malé Kosihy, Nitriansky Hrádok, Nizna Mysla, Kosice-Barca u.a.)...“; Sherratt 1983a, p.
34 „...tell-like mounds.“; Bóna 1992a, p. 20 “Pseudo-Tell”; Kovács 1998, p. 486
„Tellcharakter“; Furmánek şi colab. 1999, p. 41 sqq.; Németi, Molnár 2001 p. 67 sqq.;
David 2002; etc.
156
Bóna 1975, p. 16 sq.
157
Makkay 1982, p. 104 sqq.
158
Vezi de exemplu ultima monografie publicată în România, referitoare la „tell“-ul
neolitic de la Parţa: Lazarovici şi colab. 2001.
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„tell“-ul de la Hârşova. Răspunsul la întrebarea ce este un „tell“, este destul de
simplu: „o movilă artificială realizată în urma acumulării vestigiilor locuirilor
umane succesive“159.
Ce este, în concluzie, un tell?
În final, doresc să prezint concluziile la care am ajuns în urma studierii „tell“urilor din sud-estul Europei Centrale. Ele sintetizează atât realităţile arheologice cât
şi încercările de abordare teoretică a acestei problematici.
De la bun început îndrăznesc să afirm că atât termenul de „tell“ cât şi folosirea
lui, cel puţin pentru Bazinul Carpatic, sunt improprii. În limba română, maghiară,
sârbă sau slovacă există cuvinte care definesc şi ele suficient de clar aceste
ridicături artificiale. Bóna a sintetizat deja termenii utilizaţi în Ungaria pentru ceea
ce noi denumim „tell“-uri. Ei caracterizează extrem de plastic forma, vechimea,
originea etc. movilelor, aşa cum a fost receptată în cultura populară160. Există astfel
„Nagyhalom“ (Movila mare), „Laposhalom“ (Movila plată=joasă), „Öregdomb“
(Movila veche) dar şi „Földvár“ (Cetatea de pământ), „Várdomb“ (Movila cetăţii)
ori „Zsidóhalom“ (Movila evreului). Florin Medeleţ, adunând movilele de pământ
din Banat, nu a ocolit discutarea toponimelor primite de ele în decursul secolelor161.
Cele mai frecvente sunt Huncă, Gomilă şi Movilă, care desemnează „fie o movilă
de pământ artificială sau naturală, fie un tell sau o fortificaţie“162.
De ce nu folosim atunci pentru definirea siturile preistorice având o stratigrafie
complexă unul dintre aceşti termeni „locali“, aşa cum se procedează de exemplu în
Grecia? Explicaţia este simplă. În primul rând, aşa cum am văzut în capitolul
anterior, ea ţine de însăşi metoda de cercetare arheologică. Folosirea analogiilor din
alte spaţii mai bine cercetate, determină „importarea“ unei noţiuni pentru a explica
ceva ce nu este încă suficient de clar conturat. Termenul de „tell“ este deci o
noţiune arheologică şi nu are nimic în comun cu cuvântul arab „tall“ sau cu mult
mai vechiul „tillu“. Cu alte cuvinte am putea spune că el este un „neologism“ arab,
introdus în limbajul de specialitate arheologic. Toţi specialiştii înţeleg acestă
noţiune, care este bine încetăţenită, aşa încât a renunţa la ea ar aduce mai multe
deservicii decât foloase cercetării arheologice. Într-o altă ordine de idei, noţiunea de
„tell“ este un termen comun, sau o denumire convenţională aşa cum s-a pronunţat
A. Jockenhövel163, pentru acelaşi fenomen caracteristic în patru ţări şi, evident,
patru limbi diferite din Bazinul Carpatic. De aceea, ca neologism arheologic el nu
mai trebuie citat între ghilimele.
Atunci când ne referim la tell-urile din sud-estul Europei Centrale trebuie să
avem în vedere două înţelesuri:

159

Popovici, Rialland 1996, 20 sq.
Bóna 1992a, p. 9.
161
Medeleţ, Bugilan 1987, p. 89 sq.
162
Medeleţ, Bugilan 1987, p. 90.
163
Jockenhövel 1990, p. 211.
160
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a)
unul, să spunem clasic sau generic, de movilă artificială
realizată prin acumularea de-a lungul timpului a resturilor activităţilor
umane şi
b)
un altul, mai special, ce defineşte o noţiune arheologică
referitoare la un anumit tip de habit: aşezare-tell (Tellsiedlung,
Tellsettelment).
Ca noţiune arheologică aplicabilă realităţilor din Bazinul Carpatic, tell-urile sunt
aşezări multistratificate, apărute într-o zonă geografică specifică, ca urmare a unor
condiţii de mediu favorabile. Ele s-au născut prin acumularea succesivă a resturilor
unor construcţii de suprafaţă de dimensiuni mari, realizate din lut şi având o
structură din lemn. Aceste construcţii sunt organizate în cadrul aşezării după
principii clare arhitectonice (o anumită ordonare a caselor, uliţe, străzi) care sunt
respectate de-a lungul întregii evoluţii a acesteia. Existenţa unor fortificaţii, în unele
cazuri impresionante, a unei activităţi economice autarhice, presupun o organizare
socială clar structurată. Creaţie a aceleiaşi comunităţi, ce locuieşte vreme
îndelungată un areal, tell-urile reprezintă o aşezare centrală, clar individualizată,
înconjurată de aşezări „satelit“ ce marchează un hinterland bine definit164.
În realizarea catalogului tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic am
plecat de la principiul că ele sunt aşezări multistratificate caracteristice unei anumite
culturi arheologice165. În funcţie de numărul nivelurilor arheologice şi de grosimea
stratului de cultură, ele au fost împărţite în tell-uri propriu-zise şi aşezări de tip tell.
a)
Tell-uri propriu-zise am considerat acele aşezări care au cel
puţin trei niveluri arheologice166 şi/sau o depunere de peste 1 m (fig.
10/2).
b)
Aşezările de tip tell, din diverse motive, au atins o
acumulare stratigrafică de până la 1 m şi/sau conţin cel puţin două
niveluri arheologice (fig. 10/3).
164

Sugestiv în acest sens este cazul tell-ului de la Feudvar (Falkenstein 1998, p. 164
sqq.), a celui de la Békés (Banner, Bóna 1974, p. 133 sqq.) sau situaţia de pe valea râului
Benta, din arealul culturi Vatya (Vicze 2000, p. 120, fig. 3).
165
Noţiunea de „cultură arheologică“ a dobândit de-a lungul timpului o serie de
înţelesuri (Hachmann 1987). Cu toate că ea a fost în ultimul timp constant discutată (citez
doar câteva exemple: Lüning 1972, p. 145 sqq.; Klejn 1982, p. 198 sqq.; Hodder 1982, p.
186 sqq.; Binford 1989, p. 3 sqq.; Shennan 1994, p. 5 sqq.; Hansen 1995, p. 9 sqq.), nu s-a
ajuns la un consens în definirea sa (Barford 1996, p. 33 sqq.). În Bazinul Carpatic prin
cultură arheologică se înţelege, în general, o entitate umană, definită printr-un ansamblu
comun de bunuri materiale, credinţe şi manifestări religioase, activităţi economice,
organizare socială, caracteristice unui anumit areal geografic (Bóna 1975, p. 16; Novotný
1986, p. 57, s.v. archeologiká kultúra; Gumă 1993, p. 112; M. Babeş, p. 390, s.v. cultură, în
Preda 1994,; Boroffka 1994, p. 1 ).
166
În definirea unui nivel arheologic am plecat de la schema propusă de către B. Hänsel
pentru magula de la Kastanas (Hänsel 1989, p. 55 sqq., fig. 8). Astfel un nivel arheologic
constă din mai multe depuneri (orizonturi de construcţie, podele, incendieri etc.) şi începe
odată cu construcţia unei case şi ia sfârşit prin nivelarea sa.
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În cazul în care nu au fost întreprinse cercetări, dar în literatură am găsit
informaţia, plecând de la forma aşezării şi materialele arheologice descoperite,
privind existenţa unui tell, am preferat introducerea acestora într-o categorie mai
largă cea a aşezărilor având forma unei movile sau ridicături ce reflectă o
continuitate a locuirii (Siedlungshügel, Moundsettlement). Tot acestei categorii i-am
atribuit acele aşezări multistratificate, în care au fost efectuate săpături arheologice,
dar în rapoartele publicate nu se specifică câte niveluri de cultură au fost
identificate.
Prin aceasta putem separa o grupă importantă de aşezări, cu caracteristici proprii,
care se deosebesc net de cele mai multe situri, cu un singur nivel de cultură, în care
au fost identificate doar simple bordee sau locuinţe semiîngropate, gropi menajere
etc. Lipsa unor acumulari stratigrafice importante se datoreză unui alt mod de viată,
ce presupune o economie specifică, expresie a unui statut inferior faţă de aşezăriletell.
Pentru a lămuri problematica noţiunii de tell în Bazinul Carpatic consider
necesar a aduce câteva precizări complementare. Astfel la formarea unor aşezări
multistratificate (Mehrschichtigesiedlungen, Multilayer settlements) contribuie
uneori şi depunerile acumulate de-a lungul mai multor perioade istorice. Dacă
aceste depuneri nu se constituie în niveluri succesive ce conţin resturi de la locuinţe
de suprafaţă având o structură din lemn şi lut etc., atunci ele nu reprezintă ca tip de
habitat o aşezare-tell. Cel mai bun exemplu în acest sens îl găsim la Košice-Barca
(fig. 11/2). Anterior tell-ului culturii Otomani există depuneri din paleolitic (nivelul
VI), mesolitic (nivelul V), cultura Bükk (nivelul IV/3), cultura Tiszapolgár? (nivelul
IV/2), cultura Baden/cultura ceramicii şnurate (nivelul IV/1) şi un nivel ce
reprezintă humusul din epoca bronzului (nivelul III). Ulterior celor şase niveluri ale
culturii Otomani (nivelurile II/2, II/1b, II/1a, I/3, I/2 şi I/1) au fost identificate urme
ale culturii Piliny, Gáva, din perioada Latène şi cea medievală167. În acest caz, dar
şi în altele asemănătoare, avem de-a face cu simple aşezări utilizând acelaşi spaţiu
pe care anterior sau ulterior s-a format o aşezare-tell Otomani.
În unele situaţii cum este la Berettyóújfalu „Herpály-Földvár=Herpályidomb“168
(fig. 11/1) sau Esztár „Fenyvespart=Fenyesdomb“169 pe acelaşi loc s-au constituit
atât aşezări-tell neolitice cât şi aşezări-tell din epoca bronzului. La Baracs
„Földvár=Botyánsánc“170, Bölcske „Vörösgyűrű=Vörösgyír“171, Dunaföldvár
„Kálvária=Öreghegy“172,
Dunaújváros
„Dunapentele-Koziderpadlás“173,

167

Prošek 1959, fig. 57. Mulţumesc lui P. Adamka, R. Štefanka, P. Steiner pentru
posibilitatea de a consulta documentaţia de la Košice-Barca.
168
Kalicz, Raczky 1984, p. 85 sqq.; Máthé 1984, p. 137 sqq.
169
Máthé 1988, p. 36 sq.
170
Vicze 1992, p. 146 sqq. cu bibliografia mai veche.
171
Vezi nota 32.
172
Szabó 1992, p. 38 sqq. cu literatura mai veche.
173
Bóna 1992c, p. 149 sqq. cu literatura mai veche.
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Százhalombatta „Földvár=Téglagyvár“174 (fig. 10/3) etc. aşezări-tell aparţinând
culturii Nagyrév sunt urmate, mai mult sau mai puţin nemijlocit, de aşezări-tell
caracteristice culturii Vatya. În alte cazuri, aşezări-tell ale culturii Hatvan sunt
continuate de aşezări-tell ale culturii Vatya (Gomba „Várhegy“175), FüzesabonyOtomani (Jászdózsa „Kápolnahalom“176, Včelince „Lászlófala“177) sau Maďarovce
(Malé Kosihy „Törökdomb“178). Cea mai complexă situaţie rămâne cea de la
Tószeg „Laposhalom“, unde practic avem de-a face din punct de vedere cultural cu
trei aşezări-tell: Nagyrév, Hatvan şi Füzesabony179 (fig. 11/3).
Se poate pune întrebarea există tell-uri de epocă Latène, romană sau din Evul
Mediu? Dacă suntem consecvenţi cu definiţia pe care am propus-o mai sus atunci
răspunsul este afirmativ. În literatura de specialitate arheologică asemenea aşezări
nu au fost însă identificate cu tell-uri. Pentru aceste perioade de timp există noţiuni
clare ca aceea de sat, oraş, castru sau cetate care definesc ceea ce preistoricienii
denumesc tell-uri. De aceea, noţiunea de tell a fost aplicată, în Bazinul Carpatic,
numai pentru perioada preistorică.
Depuneri succesive, ce presupun chiar amenajarea unor vetre şi niveluri de
călcare de consistenţa unor podele, există şi în unele peşteri180. Putem considera
peşterile multistratificate cu urme de locuire succesive preistorice ca fiind tell-uri?
Răspunsul este negativ deoarece peştera în sine constituie un tip de aşezare cu
caracteristici proprii181.
Cu siguranţă se mai pot aduce unele observaţii de conţinut la această definiţie a
tell-urilor din Bazinul Carpatic, ele nu pot fi însă precizate decât în urma unei
analize de detaliu a sistemului aşezărilor ce îndeplinesc caracteristicile unui tell182.
Sintetizând, însă, datele de care dispunem astăzi pentru aşezările multistratificate
aparţinând perioadei timpurii şi mijlocii a epocii bronzului, mi-am propus să ofer
doar cadrul formal de la care trebuie plecat într-o asemenea abordare.
Berlin, martie 2002
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Poroszlai 2000b, p. 13 sqq. cu bibliografia mai veche.
Bolega 1999, p. 29 sqq. cu unele date bibliografice. Informaţii amabile primite de la
G. Kulcsár.
176
Stanczik, Tárnoki 1992, p. 120 sqq. cu bibliografia mai veche.
177
Vezi nota 118.
178
Točík 1981b.
179
Bóna 1992b, p. 101 sqq. cu literatura mai veche.
180
Este, de exemplu, cazul Peşterii Hoţilor de la Băile Herculane (Roman 1976, p. 16, pl.
7).
181
Mai nou Petrescu 2000, p. 75 sqq.
182
Sistemul aşezărilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic, având caracteristicile unor
tell-uri, constituie subiectul propus mie de către profesorul B. Hänsel ca temă de studiu pe
durata bursei oferite de către Fundaţia Alexander von Humboldt.
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GEOMORFOLOGIE SI TOPOGRAFIE DIGITALA
A SITULUI GORGAN-APOLDUL DE JOS1
Andrei GONCIAR
Stephen BATIUK
SUMMARY
The Apoldu de Jos town is situated in the Miercurea Sibiului commune, in the
administrative district of Sibiu - Romania at 34 km West of the district capital (Sibiu) on the
Miercurea Sibiului – Ludos road, off the Sibiu-Sebes road. It is part of the Apold (or
Apoald) Depression, although it would be more adequately named the “Miercurea Sibiului
Depression”. The depression is limited to the North by the Secas Plateau (villages of Boz,
Drasov, Cunta – Alba district), to the East by the Aciliul Hills (Apoldu de Jos – Sibiu
district), to the South by the peripheral contact zone of the Sibiu Mountains and the Sebes
Mountains (Poiana Sibiului commune – Sibiu district) and to the West by the Great Secas
Meadows (villages of Calnic, Reciu – Alba district). The depression is characterized by
predominantly low elongated hills, with gentle slopes and horizontal terraces, grouped in
long ensembles. It is subdivided into two micro-zones linked together by the large Secas
meadow: the first one covers the central zone of the Secas Bassin (confluence of the Apoldu
and Secas rivers) and it is open towards the Sebes Valley, and the second one is situated at
the confluence of the Dobarca, Pustia, Garbova and Secas rivers. The depression is not submountainous due to the fast rivers coming down from the Carpathian Mountains
perpendicular to the Secas River moving its the alluvial plane away from the mountains.
The relief of the Miercurea Sibiului commune is mountainous for 2-3 km in the southern
part of the region. Separated from the mountain zone by long and narrow valleys up to 300400 m wide, a hill formation extends over 8 km. North of the Secas River, a series of
meadows form the Secas Plateau. Erosion has divided the plateau into several fan shaped
basins converging towards a main valley; the valleys are separated by low hills 30-200 m
wide. Southern and western slopes are relatively steep (30-60o) and heavily eroded. Some
slopes were partially terraced parallel to contour lines for agricultural purposes.
The Apold depression’s morphology is closely related to its hydrographic structure. It is
traversed by the Secas River (42 km), affluent of the Sebes River, a small river with a 20-30
m large bed that very rarely overflows during heavy rains. The Secas River collects all the
region’s sub-rivers (Sangatin, Amnas, Apold, Dobarca, Pustia, Garbova), before flowing
into the Sebes River. As such it is indirectly connected with the Mures River hydrographic
basin: the Sebes River is an affluent of the Mures River. In the hill area there are several
springs. Except for the areas of the springs, the water table is relatively deep.
1

Cercetarea s-a desfăşurat în colectivul Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos. Responsabil de
şantier: Sabin Adrian LUCA.
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The study of the agricultural soils presents two main categories. The first group,
composed of ashy brown soil and alluvial deposits, is highly fertile. The second group, a
significantly less fertile, is composed of an alluvial silty sand. Other types of soils have been
found in the area, however in small areas.
The region is also rich in limestone (Apoldul de Sus-Varnita, Dobarca-Varnita), marble
(Carpinis-Garbova), gravel and sand (in the various river beds and river platforms), fine
clay (Apoldul de Sus - Gorgan, Apoldul de Sus - Rostat, Miercurea Sibiului-Livadie)
deposits.
The Apoldu de Jos – Gorgan site itself is situated on the West side of the Eastern hills
that limit the Secas Depression, 8 km North from Apoldu de Jos, on the Apoldu de Jos –
Ludos road. It forms a large infra-slope plateau with NE-SW orientation (Fig. 2). Several
large tumular structures (Fig. 1) can be observed near the Eastern limit of the plateau
surrounded by smaller unidentified structure. The large mounds (Photo 1) have been
identified, from North to South, in order, as T1 (Photo 2), T2 (Photo 3), T3 (Photo 4).
The three main tumulae are between 8-11m high, they are elongated, roughly aligned
SW-NE with a ramp like structure to the NE (Fig. 1)
The composition of the mounds, as seen from the excavation of T3, consists of very fine
silt riverine sterile clay. Such material found on such a high plateau, quite a significant
distance from any river/lake bed, solidified the theory that the mounds were artificial. The
sections produced from the excavation revealed a distinctive stratigraphy of layers of graygreen clay separated by thin levels of reddish-orange oxidized clay which sloped along the
contours of the mound. It is still at present unclear how to interpret the red layers. It is
unclear whether they are the result of water seeping into the mound through cracks and
running along the natural plains between the depositional layers, or the result of the
oxidization of layers left temporarily exposed during the construction process of the mound.
The later is more probable given the fact that the red layers for the most part run
horizontally, providing little evidence of water seeping into the surface of the structure.
Furthermore, a significant amount of oxygen would be needed along with the water to
oxidize the clay, necessitating for it to have been left exposed to the air.
Two trenches on the N/NE side of the mound confirmed that the unusual shape of T3,
and by extension that of T1 and T2, is not the result of natural erosion of the mound, rather
the result of the construction of a ramp-like structure on each tumulus. The use of such a
ramp is unclear. It very well could have been used in the construction of the mounds,
however, it is unclear why they would have been kept in place afterwards. The excavations
produced no evidence for any structures or any permanent large objects.
Due west of T3, small mound like structures which were hypothesized to be either small,
or eroded tumulae, have been investigated. The feature closest to T3 produced evidence of
being a natural structure. However, it showed that the natural composition of the soil of the
plateau is very different of that of the clay of T3 which confirmed that the later is not a
naturally occurring phenomenon. Of the other three trenches, only one was brought to any
significant depth and is suggestive of the second feature as being artificial.
The mapping of the plateau (Fig. 2) produced some very interesting and unexpected
results. The archaeological features are actually significantly more complex than initially
suspected. There are three artificially level indentations into the plateau, the first W/NW of
T2, the second E/NE of T2 and the third a great deal NE of T3, almost at the edge of the
plateau. The first two are quite large approximately 100x20m and the third is small and
round approximately 5m in diameter. The first two appear to be linked by some sort of
channel approximately 0.75m wide. The channel clearly connects with the second feature
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and runs apparently to the first, but could not be completely traced and therefore the
relationship is still considered as tentative. Given the channel that is believe to run between
them, and the difference in the vegetation found within the feature (suggestion a greater
concentration of water) it has been suggested that we are looking at some sort of a water
reservoir system. However, given the fact that the features are not very deep in their present
(and very level) state another hypothesis cannot be discounted. The odd shape of the
features does seem reminiscent of the tumulae already found on the plateau, and it could be
suggested that we are looking at the abandoned preparations for the constructions of new
tumulae – i.e.: the level of the ground.
Also uncovered in the mapping is another channel, or possible roadway which ran from
the first level feature W/NW of T2 leading down to a cut in the edge of the plateau.

Satul Apoldu de Jos este situat în comuna Miercurea Sibiului, în judeţul SibiuRomânia, la 34 km V de capitala judeţeană (Sibiu), pe ruta Miercurea Sibiului –
Ludoş, în dreapta şoselei Sibiu – Sebeş. Parte din depresiunea Apold (sau Apoald),
ar fi mult mai adecvat să fie numită depresiunea „Miercurea Sibiului”. Depresiunea
este limitată la N de Podişul Secaşului (satele Boz, Draşov, Cunţa- judeţul Alba), la
E de Dealurile Aciliului (Apoldu de Jos – judeţul Sibiu), la S de zona periferică de
contact a Munţilor Sibiului şi a Munţilor Sebeşului (comuna Poiana Sibiului –
judeţul Sibiu) şi la V de marea luncă a Secaşului (satele Câlnic, Reciu – judeţul
Alba). Depresiunea este caracterizată de predominarea dealurilor joase şi lungi, cu
pante line şi terase orizontale, grupate în ansambluri lungi. Ea este subdivizată în
două micro-zone unite de marea luncă a Secaşului: prima acoperă zona centrală a
Bazinului Secaş (confluenţa râurilor Apoldu cu Secaş) şi este deschisă înspre valea
Sebeşului, şi a doua este situată la confluenţa râurilor Dobârca, Pustia, Gârbova şi
Secaş. Depresiunea nu este submontană datorită râurilor repezi care coboară din
Munţii Carpaţi perpendicular pe râul Secaş deplasând platoul aluvial departe de
munţi.
Morfologia depresiunii Apold este strâns legată de structura sa hidrografică. Ea
este traversată de râul Secaş (42 km) afluent al Sebeşului, un râu mic cu o albie de
20–30 m care iese foarte rar din matcă în timpul ploilor. Râul Secaş adună toate
râurile regiunii (Sângatin, Amnaş, Apold, Dobârca, Pustia, Gârbova), înainte de a se
vărsa în râul Sebeş. El este indirect legat cu bazinul hidrografic al râului Mureş: râul
Sebeş este un afluent al râului Mureş. În regiunile de deal el are câteva izvoare.
Exceptând aceste izvoare, reţeaua de apă freatică este la o adâncime apreciabilă.
Situl Apoldu de Jos – Gorganu este situat în partea de V a dealurilor estice care
limitează depresiunea Secaşului, 8 km N de Apoldu de Jos, pe drumul Apoldu de
Jos – Ludoş. Situl este prezentat printr-un larg platou orientat NE-SV (foto 1). Se
pot observa câteva mari structuri tumulare (fig. 1) lângă limita estică a platoului,
înconjurate de câteva structuri mici, neidentificate.Cei trei tumuli principali au fost
identificaţi, de la N către S, în ordine, ca T1 (foto 2), T2 (foto 3) şi T3 (foto 4). Ei
măsoară între 8 şi 11m în înălţime, au o structură alungită orientată aproximativ
SV-NE cu o structură în forma de rampă către NE (fig. 2).
Compoziţia movilelor constă într-o pastă de nisip fin provenind din albia râului.
Astfel de material găsit, pe asemenea, pe platoul înalt, la o distanţa semnificativă de
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orice albie de râu / lac, întăreşte teoria potrivit căreia movilele sunt artificiale.
Secţiunile produse prin excavarea lui T3 au relevat o stratigrafie distinctă a
straturilor de lut verde–gri separate de niveluri subţiri de lut oxidat roşiatic–
portocaliu care cade în pantă de-a lungul conturului movilei. Este încă prezentă
problema interpretării straturilor roşii. De asemenea, este discutabil dacă ele sunt
rezultatul infiltraţiilor apei în movilă prin fisuri, scurgerea ei de-a lungul
suprafeţelor naturale printre straturi, ori ca un rezultat a oxidarii straturilor expuse
temporar în timpul procesului de construire a movilei. Ultima este cea mai
probabilă teorie, dată de faptul că straturile roşii, în cea mai mare parte, sunt dispuse
orizontal, furnizând o mică dovadă a apei prelinse pe suprafata structurii. În plus, ar
fi fost necesară o semificativă cantitate de oxigen, împreună cu apa scursă, pentru a
oxida argila, iar pentru aceasta trebuia să fi fost lăsată în aer liber.
Forma neobişnuită a lui T3, şi prin extensiune cea a lui T1 si T2, nu este urmarea
eroziunii naturale a movilei, mai degrabă fiind rezultatul construcţiei structurii unei
rampe pentru fiecare tumul. Folosirea unei asemenea rampe nu este lamurită. La fel
de bine ar fi putut fi folosită pentru construcţia movilelor, oricum, este neclar de ce
acestea ar fi fost menţinute acolo şi după terminarea construcţiei.
La V de T3 a fost cercetată o mică movilă a cărei structură a dus la concluzia că
era fie un tumul mic, fie unul erodat. Construcţia, apropiată ca sistem de T3,
probează a fi o structură naturală. Însă s-a arătat că, compoziţia naturală a solului
platoului este foarte diferită de cea a lutului din T3, ceea ce a confirmat că ultima
observaţie nu arată un fenomen întâmplător.
Harta platoului a fost facută cu ajutorul unui Topcon Model 312 Total Station.
Reperele au fost luate la fiecare 1–1,5m de-a lungul liniei generale E–V. Mai multe
puncte de reper au fost luate pe structurile specifice, încercând să le definim mai
precis într-un mediu tridimensional. Însă, dată fiind diferenţa mare în înălţime
dintre structurile artificiale şi cele naturale, harta generală topografică nu a putut
reda şi cele mai mici structuri făcute de om.
S-au produs câteva rezultate neaşteptate şi interesante. Construcţiile arheologice
sunt acum mai complexe decât s-a crezut iniţial. Acolo sunt trei niveluri artificiale
incluse în platou, primul V-NV de T2, al doilea E-NE de T2 şi al treilea cu o mare
orientare NE de T3, aproape de marginea platoului. Primele două sunt destul de
mari, aproximativ 100 x 20 m şi al treilea este mic şi circular, aproximativ 5 m în
diametru. Primele două par să fie legate de un fel de canal de aproximativ 0,75 m
lărgime. Evident, canalul se leagă cu a doua structură şi merge, aparent, către prima,
dar nu a fost complet trasat şi de aceea legătura este considerată doar o „tentativă”.
Datorită faptului că aparent canalul trece printre ele, şi a vegetatiei diferite găsită în
construcţie (sugerând o mare concentraţie de apă), se ajunge la concluzia că avem
în faţă un sistem, un rezervor de apă. În orice caz, dat fiind faptul că construcţiile în
prezent nu sunt prea adânci (foarte netede), afirmarea unei alte ipoteze nu poate fi
luată în considerare. Forma ciudată a construcţiei pare să fie o reminiscenţă a
tumulilor deja găsiţi pe platou şi poate sugera că ceea ce avem în faţă sunt
pregătirile abandonate ale construcţiei unui nou tumul – i.e.: nivelul pământului. De
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altfel, fără să apară pe hartă, este un alt canal, sau un posibil drum care merge de la
primul nivel al construcţiei V-NV, tăind T2 la marginea platoului.
Continuarea cartografierii este necesară pentru a ilustra precis legăturile dintre
structuri şi a cizela harta însăşi. De asemenea, o cartografiere intensă şi precisă a
fost condusă către structurile artificiale mai mici, în ordine, pentru a le integra în
ansamblu. În orice caz, regiunea dintre drum şi marginea platoului ar trebui să fie o
prioritate. Au fost adunate date insuficiente din această arie în timpul sezonului
2001 din cauza lipsei de timp, fiind schiţatş sumar partea de SE a hărţii drumului.
Totuşi, acea arie prezinta o caracteristică complexă a construcţiilor, artificiale sau
naturale.
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Fig. 1: Poziţie şi orientare relativa a principalilor trei tumuli. Relative position and
orientation of main tumulae.
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Fig. 2: Hartă topografică a sitului tumular de la Apoldu de Jos-Gorganu. Contour map of the
Apoldu de Jos-Gorganu tumular site.
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Foto 1: Vedere dinspre E-SE a platoului Gorganu. View of the Gorganu plateau – view
from the East-Southeast.

Foto 2: Vedere dinspre S a tumului 1. Tumulus 1 – view from the South.
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Foto 3: Vedere dinspre N a tumului 3. Tumulus 2 – view from the North

Foto 4: Vedere dinspre S-SV a tumului 3 (prim-plan) şi a tumului 2 (plan îndepărtat).
Tumulus 3 (foreground) and tumulus 2 (background) – view from the South-Southwest.
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STUDII CLASICE
ARHEOLOGIE GRECOROMANĂ ŞI DACO-ROMANĂ
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR MONETARE DE TIP
PROVINCIA DACIA
Claudiu MUNTEANU
ABSTRACT
The article deals with the subject of a roman provincial bronze coin with the legend
PROVINCIA DACIA, minted by order of emperor Philip the Arab in 246 A.D. which ended
in 256 / 257 A.D. under emperor Gallienus.
The repertoire contains informations about 378 pieces found in the territory belonging
to the ancient roman province.

În anul 246, împăratul Filip Arabul se află în provincia Dacia, încercând să
stăvilească unul dintre atacurile tot mai dese ale carpilor. În acelaşi an, din motive
ce pot fi doar presupuse, împăratul acordă dreptul de emitere a monedei de bronz.
Se pare că centrul monetar emitent a fost mai degrabă Ulpia Traiana Sarmizegetusa
decât Apvlvm sau chiar Viminacium.1
Nu trebuie exclusă cu totul nici posibilitatea emiterii monedei coloniale cu
legenda PROVINCIA DACIA într-un atelier mobil ce a urmat trupele în perioada
conflictului cu carpii. În sprijinul acestei afirmaţii vin observaţiile făcute asupra
exemplarelor emise în anul erei locale I sau în perioada anilor I-III.2 Prezenţa unor
specialişti de la Roma şi Viminacium poate însemna şi existenţa unui atelier mobil
nu neapărat înfiinţarea monetăriei chiar din anul 246, mai ales că provincia era
devastată de atacul carpic.
Astfel, începând cu anul 246 se înregistrează o creştere a nivelului circulaţiei
monetare, la aceasta contribuind şi pătrunderea cu câţiva ani înainte a monedei de
bronz cu legenda PMS COL VIM, emisă la Viminacium şi care a constituit de fapt
modelul celei „dacice”. Moneda emisă până în anul erei locale XI, adică până în
anul 256 sau 257 va circula intens în provincie, asigurând efectuarea micilor
schimburi comerciale. Îndelungata ei folosinţă este atestată de gradul accentuat de

1

R. Ardevan, Monetăria provincială de la Sarmizegetusa, BSNR,
LXXXVI-LXXXVII, 1992-1993, p. 117-121.
2
I. Winkler, Moneda PROVINCIA DACIA, SCN, V, 1971, p. 157; F.
Martin, Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia, Budapesta –
Bonn, 1992, p. 111-112.
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uzură pe care-l prezintă piesele descoperite până acum. Importanţa avută în
revigorarea comerţului este subliniată nu numai de numărul relativ mare de monede
descoperite (peste 370 exemplare) sau de răspândirea lor (pe aproape întreg
teritoriul provinciei) ci şi de prezenţa acestora în provinciile învecinate – Moesia
Superior, Pannonia Superior şi Inferior şi chiar Moesia Inferior.
Din ce motive şi în ce circumstanţe împăratul Filip Arabul a decis acordarea
acestui privilegiu (vechiul „drept cerentin”), constituie încă o enigmă. Nu există
vreun indiciu precis, iar textele antice nu oferă nici o indicaţie în acest sens. Este
foarte probabil ca noua monedă de bronz să fi fost emisă pentru a se plăti cel puţin o
parte din solda trupelor, poate în primii ani de după 246. Ideea este susţinută de
prezenţa a numeroase trupe în provincie – atât legiuni cât şi formaţiuni auxiliare –
care se luptau cu carpii şi cărora trebuia să li se plătească solda. La aceasta se
adaugă şi stilul „militar” al monedei – prezenţa, pe revers, atât a simbolurilor celor
două legiuni staţionate pe teritoriul Daciei (leul şi vulturul), cât şi a celor două
vexilla, cu cifra fiecărei legiuni, V şi XIII. De asemenea, din totalul pieselor
descoperite în Dacia, majoritatea (69,04%) o constituie acelea care au efigia lui
Filip Arabul şi a membrilor familiei sale, emise între anii erei l ocale I-III. Nu
trebuie uitat faptul că o mare parte din monede a fost descoperită în castre şi în
aşezările lor civile.
Un alt motiv pentru acordarea acestui drept poate fi încercarea de a suplini lipsa
emisiunilor de bronz ale celor trei oraşe greceşti, Histria, Tomis şi Callatis, ale căror
ateliere monetare fuseseră închise de către Filip Arabul şi predecesorul său Gordian
III.3
Scopul propagandistic al acestor emisiuni a fost unul local, care a vizat în
general spaţiul provinciei Dacia. De asemenea, lipsa monedei mărunte din metal
comun se putea rezolva, cel puţin parţial, prin pătrunderea în circulaţia monetară a
emisiunilor de tip PMS COL VIM. Probabil că împăratul voia să asigure un venit
permanent provinciei, consolidând şi poziţia guvernatorului.4
Odată cu adâncirea crizei economice, reflectată şi prin transformarea
antoninianului într-o simplă monedă de cupru argintată, emiterea monedelor
coloniale de bronz devine nerentabilă pentru oraşele care aveau atelier monetar. În
această perioadă, multe ateliere monetare sunt închise, fie de către conducerea
oraşelor în care funcţionau fie din ordinul împăratului. Se pare că atelierele
monetare din Viminacium şi Dacia au fost printre primele care îşi încetează
activitatea în anii 254 şi respectiv 256 / 257.
Importanţa adunării de informaţii despre toate exemplarele descoperite, inclusiv
a ariei de răspândire atât din provincia Dacia, cât şi din provinciile învecinate a fost
subliniată în urmă cu mai bine de trei decenii de Judith Winkler. Aceasta a încercat
şi alcătuirea unui repertoriu inclus în lucrarea sa despre moneda cu legenda
3

J. – P. Callu, La politique monnétaire des empereurs romains de 238 à
311, Paris, 1969, p. 477.
4
I. Winkler, op. cit., p. 158.
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PROVINCIA DACIA.5 Mai curând, un număr mai mare de exemplare a fost
menţionat de Cristian Găzdac.6
REPERTORIUL DESCOPERIRILOR MONETARE*
1. Aiud (antica Brvcla), jud. Alba.
Un as de la Filip Junior, emis în anul 246 a fost descoperit în cursul cercetărilor
arheologice din anii 1974-1977, efectuate în incinta cetăţii medievale din piaţa
centrală a oraşului.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, p.
24.
2. Alba Iulia (anticul Apvlvm), jud. Alba.
a) Cu ocazia săpării unor tranşee, în anul 1849 s-a descoperit un exemplar AN I
de la Filip Arabul.
Bibliografie: I. Winkler, ActaMN, II, 1965, p. 216.
b) Trei exemplare provenind de pe teritoriul oraşului au fost vândute de prof. Al.
Borza Cabinetului Numismatic al R.S.R., după ce au făcut parte din colecţia sa.
Bibliografie: I. Winkler, ActaMN, II, 1965, p. 217.
c) În 1965, în colecţia Muzeului Regional Alba Iulia se aflau 26 de monede de
acest tip, dintre care 24 emise de Filip Arabul, iar celelalte emise pentru Marcia
Otacilia Severa. Din cele 26 de monede, în anul I au fost emişi 7 sesterţi şi 10
dupondii, în anul II 3 sesterţi şi 3 dupondii, în anul III un sestert. În acel moment
din colecţie lipseau 15 exemplare (7 sesterţi din anul I; 3 sesterţi şi 2 dupondii din
anul II; un sestert din anul III; un dupondius şi un alt exemplar). Din exemplarele
5

Ibidem, p. 153-154.
C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate de la
Traian la Constantin I , vol. I-II, Cluj-Napoca, 2002 , p. 206-207, 321, 561591.
6

*În acest repertoriu sunt incluse doar exemplarele despre care există certitudinea că fac
parte din categoria monedelor PROVINCIA DACIA. Nu sunt incluse cele menţionate în
literatură doar cu nominalul sau emitentul, dar care nu au legenda potrivită . Au fost incluse
acelea care sunt cunoscute în literatură drept „provinciale”, „dacice”, „coloniale”, având
totodată nominalul de sestert, dupondius sau as. Au fost incluse şi exemplarele la care, fără
alte precizări, s-a făcut trimiterea la lucrarea lui B. Pick, Die antiken Münzen von Dacien
und Moesien, Berlin, 1898 (nr. 1-69, p. 8-20) sau a lui M. Ferenc, Kolonialprägungen aus
Moesia Superior und Dacia, Budapesta – Bonn, 1992 (nr. 251-767, p. 84-106). În literatură
apar numeroase exemplare, având nominalul menţionat ca „Bronz mare”, „Bronz mijlociu”
sau „Bronz mic”, şi pe baza altor informaţii date (dimensiuni, greutate, culoare sau bustul cu
cap radiat, ce apare doar pe dupondius), aceste nominale au fost interpretate şi apar în
repertoriu ca sestert, dupondius şi as. De asemenea, monedele de bronz menţionate în
literatură ca „antoninieni”, dar care au legenda PROVINCIA DACIA şi bust cu cap radiat,
au fost interpretate drept dupondius. În repertoriu mai apar şi monedele cu legenda
PROVINCIA DACIA, dar la care nu corespunde anul sau nominalul cu emitentul.
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dispărute, emitentul poate fi precizat doar pentru cei 2 dupondii din anul II, şi
anume Filip Arabul.
Bibliografie: I. Winkler, ActaMN, II, 1965, p. 227, 251.
d) În anul 1968 s-a descoperit un sestert AN II de la Filip Arabul, în urma
săpăturilor arheologice efectuate în castru.
Bibliografie: V. Pavel, V. Moga, Apvlvm, XXXII, 1995, p. 254.
e) Între anii 1957-1980, la Alba Iulia s-au mai descoperit un as emis sub Filip
Arabul în anul III şi 2 dupondii AN I şi II. La aceştia se mai adaugă un dupondius
din anul III (nu există - poate anul II), emis tot sub Filip Arabul şi un sestert, greşit
menţionat ca dupondius, emis de Volusianus în anul VII (nu există – mai degrabă
AN VI) .
Bibliografie: V. Pavel-Popa, Apvlvm, XIX, 1981, p. 139.
f) În anul 1975, în colecţia numismatică a bibliotecii Batthyaneum existau
următoarele monede: 5 sesterţi Filip Arabul din anul I, 4 sesterţi Filip Arabul AN II,
un sestert Filip Junior AN I, 2 aşi Filip Junior AN I, 1 sestert Volusianus AN V şi
un sestert Aemilianus din anul VIII (nu se ştie dacă toate exemplarele provin din
Apvlvm).
Bibliografie: I. Winkler, Apvlvm, XIII, 1975, p. 45.
g) În anul 1980 a fost descoperit un sestert, Filip Junior, AN III în pământul de
umplutură din zona blocurilor AV 1 (str. Avântului).
Bibliografie: M. Blăjan, E. Stoicovici, Marisia, XXIII-XXIV, 1994, p. 61.
h) Un as de la Filip Junior, AN I a fost identificat într-un mormânt (M. 70) din
cimitirul roman.
Bibliografie: M. Blăjan, E. Stoicovici, Marisia, XXIII-XXIV, 1994, p. 62;
i) În iulie 1987 a fost descoperit în oraş, în locul denumit „Podei” un sestert de la
Filip Arabul, AN I.
Bibliografie: V. Suciu, Apvlvm, XXXI, 1994, p. 123
j) Un dupondius de la Filip Arabul, AN II a fost descoperit în 1990 într-o groapă
de umplutură de lângă cardo maximus din Colonia Avrelia Apvlensis (azi cartierul
Partoş).
Bibliografie: V. Moga, R. Ciobanu, M. Drâmbărean, Recherches archeologiques
à Partos (Municipium Aurelium Apvlensis et Colonia Aurelia Apvlensis), în Army
and urban development in the danubian provinces of the Roman Empire, 2000, p.
166.
k) O monedă PROVINCIA DACIA a fost descoperită în anul 1992, în
apropierea porticului identificat în partea estică a axei cardo maximus a primului
centru urban de la Apvlvm.
Bibliografie: V. Moga, Apvlvm. Poarta principalis dextra a castrului legiunii
XIII Gemina, XII, 1999, p. 26; idem, Apvlvm, XXXVI, 1999, p. 217.
l) Se menţionează că la Apvlvm au fost descoperite 39 de monede PROVINCIA
DACIA până în anul 1994. Dintre acestea, 34 au fost emise de Filip Arabul, 4 de
Marcia Otacilia Severa şi una de Volusianus, în anii I, II, III şi VI.
Bibliografie: V. Suciu, op.cit., p. 129.
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m) Un sestert de la Filip Arabul, AN I a fost descoperit în anul 1995 pe terenul
locuitorului Gh. Rusu (în ant. territorium Colonia Aurelia Apvlensis ).
Bibliografie: M. Drâmbărean, BCSS, 1, 1995, p. 105.
n) În cursul săpăturilor arheologice efectuate la catedrala romano-catolică între
anii 1994-1996 , s-a descoperit un sestert de la Filip Arabul.
Bibliografie: Gh. Poenaru Bordea, DaciaNS , XL-XLII, 1996-1998, p. 437.
o) Doi sesterţi de la Filip Arabul şi un sestert (probabil greşit menţionat drept
dupondius) de la Trebonianus Gallus provin din locuri necunoscute.
Bibliografie: C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I , vol. II , Cluj-Napoca , 2002, p. 564-565.
3. Bologa (ant. Rescvlvm), jud Cluj.
a) Din aşezarea civilă de la est de castru provine un as, Filip Junior, AN I.
Bibliografie: N. Gudea, Apvlvm, XV, 1977, p. 190.
b) Tot din aşezarea civilă sau din castru provine un exemplar emis de Filip
Arabul, păstrat în colecţia particulară I. Mititelu.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
4. Brad, jud. Hunedoara.
Dintr-o descoperire izolată provine o monedă emisă de Filip Arabul.
Bibliografie: C. Rişcuţa, Sargetia, XXV/1, 1995-1996, p. 281; I. Winkler, SCN,
V, 1971, p. 154.
5. Brâncoveneşti, jud. Mureş.
Pe teritoriul castrului sau a aşezării civile a fost descoperit, probabil în anii
1969-1970, un exemplar emis sub Filip Arabul care se păstrează într-o colecţie
particulară.
Bibliografie: B. Mitrea , DaciaNS, XXI, 1977, p. 378, nr. 41; V. Lazăr,
Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, 1995, p. 86; D. Protase, A Zrinyi,
Marisia, XXIII-XXIV, 1994, p. 127; Idem, Marisia, V, 1975, p. 61; B. Mitrea,
BSNR, LXX-LXXIV (1976-1980), p. 582.
6. Buciumi, jud. Sălaj.
Un sestert de la Filip Arabul, AN I, provine din castru, de pe drumul dintre
barăcile 5 şi 6. Un alt sestert emis în anul II de Filip Arabul provine din baraca nr.
7.
Bibliografie: E. Chirilă, în Castrul roman de la Buciumi, 1972, p. 104.
7. Buzău, jud. Buzău.
Într-o colecţie particulară se păstrează un sestert emis de Filip Arabul.
Bibliografie: B. Mitrea, D. Ionescu, BSNR, LXX-LXXIV (1976-1980), 1981, p.
620.
8. Celei (ant. Sucidava), comună încorporată oraşului Corabia, jud. Olt.
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a) Un exemplar a fost descoperit aici înainte de 1938.
Bibliografie: D. Tudor, Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 398, nr. 3.
b) În colecţia muzeului din Caracal se păstrau 3 exemplare emise de Filip
Arabul, probabil sesterţi din anul II.
Bibliografia: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 45.
c) În anul 1967 a fost descoperit lângă marginea de V a turnului de SE un sestert
emis de Filip Arabul, AN II.
Bibliografie: Gh. Poenaru Bordea, SCN, VI, 1974, p. 70, 82, nota 8; Idem., SCN,
XII, 1998, p. 56.
9. Chisindia, jud. Arad (teritoriul dacilor liberi).
Un exemplar a fost descoperit aici în secolul al XIX-lea.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
10. Cisnădioara, jud. Sibiu.
De aici provine un exemplar descoperit probabil tot în secolul al XIX-lea.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
11. Cluj-Napoca (ant. Napoca), jud. Cluj.
În anul 1882 a fost descoperit un sestert de la Filip Arabul.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al jud. Cluj, 1992, p. 148, nr. 90, b; I.
Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
12. Cristeşti (suburbie a municipiului Târgu Mureş), jud Mureş.
Aici au fost descoperite două exemplare, dintre care un sestert de la Filip Arabul,
AN II.
Bibliografie: Z. Székely, SCN, II, 1958, p. 471, nr.21; I. Winkler, SCN, V , 1971,
p. 154.
13. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.
Fără alte informaţii este menţionată descoperirea unui exemplar.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
14. Decea (Decea Mureşului, Marosdećse), comuna Mirăslău, jud. Alba.
a) Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului provine un sestert emis
de Filip Arabul în anul I.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, 1995, p. 90, nr. 4, f.;
I. Winkler, A. Hopârtean, CN, I, 1978, p. 18.
b) În cimitir s-a descoperit cel puţin un exemplar PROVINCIA DACIA emis de
Filip Arabul.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, 1995, p.91, nr. 9 d.
15. Drobeta-Turnu Severin (anticul Drobeta), jud. Mehedinţi.
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a) În perimetrul oraşului antic au fost descoperite 6 monede, eşalonate astfel:
emitent neprecizat - sestert AN III sau IIII şi un dupondius emis de Filip Arabul în
anul II; sestert AN IIII, emis de Traianus Decius; sestert, AN V, emis de
Trebonianus Gallus; 3 sesterţi de la Volusianus, AN V.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch.,
Bucureşti, 1998, p. 155, nr. 272-277.
b) De pe teritoriul castrului provin 5 monede. Dintre acestea un sestert, AN V a
fost emis pentru Hostilianus, iar alţi 4 sesterţi (2 exemplare AN V, 2 exemplare AN
V sau VI) pentru Volusianus.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch.,
Bucureşti, 1998, p. 157, nr. 1-5; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 40.
c) În cimitir a fost descoperit un sestert , AN V, de la Herennia Etruscilla.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch.,
Bucureşti, 1998, p. 157, nr. 1-5; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 40.
d) În colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier se află alte 20 de exemplare
dintre care de la Filip Arabul (6 sesterţi AN I, la care se adaugă un exemplar păstrat
la Muzeul Naţional de antichităţi, un sestert sau dupondius AN I, un dupondius AN
I, 3 sesterţi AN II, un sestert sau dupondius AN II), 3 de la Marcia Otacilia Severa
(un sestert AN I, un sestert AN III şi un alt exemplar), 2 sesterţi de la Traianus
Decius, un sestert, AN VIII de la Aemilianus şi 2 monede de la Valerian (un sestert,
AN VIII şi un alt exemplar).
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch.,
Bucureşti, 1998, p. 157, nr. 1-5; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 40.
16. Ghelinţa, com Ghelinţa, jud. Covasna.
Din această localitate provin cel puţin două monede PROVINCIA DACIA.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Sf. Gheorghe,
1998, p. 82, nr. XVII a; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
17. Gherla, jud. Cluj.
a) Înainte de anul 1909 a fost descoperit un dupondius emis sub Filip Arabul în
anul I.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154; R. Ardevan, BSNR, LXXXLXXXV, (1986-1991), 1992, p. 285-286, nr. 119.
b) Din zona oraşului provine un sestert, AN I emis pentru Marcia Otacilia
Severa iar din descoperiri întâmplătoare alţi 3 sesterţi emişi de Filip Arabul. La
acesta se adaugă 4 sesterţi descoperiţi între anii 1982-1984 în castru sau în
împrejurimi. Toate cele 4 monede au fost emise de Filip Arabul în anul I, şi restul în
anul II.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154; R. Ardevan, BSNR, LXXXLXXXV, (1986-1991), 1992, p. 285-286, nr. 118-123; Gh. Poenaru-Bordea, B.
Mitrea, Dacia, XXXVII, 1993, p. 311, nr. 7; C. Găzdac, Circulaţia monetară în
Dacia şi provinciile învecinate de la Traian la Constantin I, vol. I-II, Cluj-Napoca,
2002, p. 206, 578.
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c) În castrul auxiliar au fost descoperiţi 5 sesterţi de la Filip Arabul şi un sestert
emis pentru Marcia Otacilia Severa.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154; R. Ardevan, BSNR, LXXXLXXXV, (1986-1991), 1992, p. 285-286, nr. 118-123; Gh. Poenaru-Bordea, B.
Mitrea, Dacia, XXXVII, 1993, p. 311, nr. 7; C. Găzdac, Circulaţia monetară în
Dacia şi provinciile învecinate de la Traian la Constantin I, vol. I-II, Cluj-Napoca,
2002, p. 206,578.
d) În colecţia monetară a Gimnaziului din Gherla s-a păstrat un sestert şi un
dupondius emişi în anul I de Filip Arabul. Aceste monede, azi pierdute, au fost
donate colecţiei Gimnaziului şi nu proveneau din zonă.
Bibliografie: R. Ardevan, BSNR, LXXXVIII-LXXXIX, (1994-1995), 1998,
p.21.
18. Gilău, jud. Cluj.
Din săpăturile arheologice efectuate în apropierea porţii principalis dextra
provin două piese, dintre care una emisă în anul II.
Bibliografie: D. Isac, Al. Diaconescu, C. Opreanu, MCA, XV, Bucureşti, 1983,
p. 295; B. Mitrea, DaciaNS, XXIX, 1-2, 1985, p.172, nr. 16.
19. Gorna (Gornea), comuna Sicheviţa, jud. Caraş-Severin.
În zona cuptorului roman aflat în locul denumit „Căuniţa de Sus” a fost
descoperită o monedă (probabil un dupondius) de la Filip Arabul, cu ocazia
cercetărilor arheologice efectuate în anul 1976.
Bibliografie: D. Bălănescu, SCN, VIII, 1984, p.130, nr.7.
20. Hăpria, comuna suburbană Ciugud, municipiului Alba-Iulia, jud. Alba.
De pe teritoriul localităţii provine o monedă, emisă de Filip Arabul. Este vorba
despre un dupondius AN II.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, p. 105, nr. 87, 11; I.
Winkler, SCN, II, 1958, p. 406, nr. XII;
21. Hunedoara, jud. ∼.
Fără a se putea preciza locul de descoperire, de pe teritoriul judeţului Hunedoara
provin 10 monede. Dintre acestea, 6 exemplare sunt emise de Filip Arabul (un
sestert AN I, 4 sesterţi AN II şi un sestert-model, AN III), un exemplar Marcia
Otacilia Severa (sestert AN II), un exemplar Filip Junior (un sestert AN I), un
exemplar Valerianus (sestert, AN VIII) şi un sestert sau dupondius cu an şi emitent
necunoscut.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, 1971, p. 154, nota 67.
22. Ilişua, comuna Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud.
De pe teritoriul castrului provin 19 exemplare, iar din exterior un alt exemplar.
Dintre aceste monede emise între anii I-III, 15 provin de la Filip Arabul, 2 de la
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Filip Junior, dintre care un as emis în anul I şi 3 sesterţi de la Marcia Otacilia
Severa.
Bibliografie: inf. O. Dudău; D. Protase, G. Marinescu, C. Gaiu, MCA, XV,
Bucureşti, 1983, p. 291; C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile
învecinate de la Traian la Constantin I, vol. I + II, Cluj - Napoca, 2002, p. 206, 577.
23. Inlăceni, comuna Firtănuş, jud. Harghita.
În urma cercetărilor arheologice s-a descoperit un dupondius emis de Filip
Arabul în anul I.
Bibliografie: inf. O. Dudău; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
24. Izmişa, jud. Mehedinţi.
De pe teritoriul acestei localităţi provine un sestert de la Traianus Decius, AN V.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolul II-VI, p.Ch,
Bucureşti, 1998, p. 188-189.
25. Izvoarele, jud. Mehedinţi.
De pe teritoriul acestei localităţi provine un sestert emis pentru Marcia Otacilia
Severa în anul I.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch.,
Bucureşti, 1998, p. 189.
26. Jabeniţa, jud. Mureş.
În această localitate a fost descoperit un sestert emis în anul II de la Filip Arabul.
Bibliografie: V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Tg. Mureş,
1995, p. 239, nr. XXVIII.2; E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Münzen aus der
Sammlung der Museums der Stadt Sighişoara, 1972;
27. Jupa (ant. Tibiscum), jud. Caraş-Severin.
a) Săpăturile arheologice din anul 1974 au scos la iveală un sestert de la Filip
Arabul.
Bibliografie: D. Bălănescu, SCN, VIII, 1984, p. 130, nr. 10c.
b) Săpăturile arheologice din anul 1982 au scos la iveală un sestert, AN I, emis
de Filip Arabul.
Bibliografie: Gh. Poenaru-Bordea, DaciaNS XL-XLII, 1996-1998, p. 444, nr.
75; P. Bona, P. Rogozea, MCA, XVII, (II), Ploieşti, 1983, p. 280, 291.
c) Din aşezarea civilă provine un sestert emis în anul V de Trebonianus Gallus.
Întâmplător a fost descoperit şi un sestert de la Valerian.
Bibliografie: C. Găzdac , Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I , vol. I-II, Cluj-Napoca , 2002, p.570.
28. Lieşti, jud. Galaţi (teritoriul dacilor liberi).
Fără alte precizări, de aici provine un exemplar.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
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29. Mangalia (anticul Callatis - provincia Moesia Inferior), jud. Constanţa.
În anul 1966, în cursul săpăturilor de salvare de pe strada Ştefan cel Mare a fost
descoperit un sestert de la Volusianus, AN V.
Bibliografie: A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 13, 1980, p. 348; A. Vertan,
Circulaţia monetară în Dobrogea romană (secolele I-III), Cluj-Napoca, 2002, p.92,
161, 409, 492.
30. Mehadia (anticul Praetorium), jud. Caraş-Severin.
Din interiorul castrului provin 3 monede PROVINCIA DACIA. Una dintre
acestea este un sestert emis de Filip Arabul în anul I, iar celelalte două sunt tot
sesterţi, emişi de Valerian în anul VIII. Ultimele două exemplare au fost descoperite
în preajma clădirii comandantului.
Bibliografie: M. Macrea, N. Gudea, I. Moţu, Praetorium. Castrul şi aşezarea
romană de la Mehadia, Bucureşti, 1993, p. 115.
31. Micăsasa, jud. Sibiu.
De pe teritoriul aşezării provine un sestert emis de Filip Arabul în anul I.
Bibliografie: ***, Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, III,
Bucureşti, 2000, p. 68; R. Ardevan, SCN, XI, ( 1995), 1997.
32. Mihai Viteazu, comună suburbie a municipiului Turda.
În hotarul comunei, pe „Drumul lui Traian”, în locul „Stânca Roşie”, s-a găsit o
monedă emisă pentru Marcia Otacilia Severa. Este vorba de un sestert din anul II.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, 1992, p. 276, nr.14;
I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973, p.130.
33. Moigrad (anticul Porolissum), jud. Sălaj.
a) Împreună cu alte 7 monede emise în perioade diferite, un sestert emis pentru
Marcia Otacilia Severa în anul I a fost descoperit într-o puşculiţă de lut ars, pe
teritoriul castrului de pe dealul „Pomet”. Este singura apariţie cunoscută a unei
monede PROVINCIA DACIA într-un tezaur.
Bibliografie: inf. O. Dudău.
b) De pe versantul răsăritean al dealului Pomet provine un dupondius de la Filip
Arabul, emis în anul I.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, II, 1958, p. 406, XIV.
c) De pe teritoriul castrului de pe dealul Pomet provin 23 de monede de la Filip
Arabul, dintre care un sestert, un dupondius şi un as din anul III, un sestert şi un
dupondius AN II şi un sestert AN III. La acestea, se mai adaugă 5 monede emise
pentru Filip Junior.
Bibliografie: inf. O. Dudău ; N. Gudea, ActaMP, XIII, 1989, p. 820-821; I.
Winkler, SCN, V, 1971, p. 153.
d) Din amfiteatru provine un sestert de la Filip Arabul.
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Bibliografie: C. Găzdac , Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I , vol. II , Cluj-Napoca , 2002, p. 567.
34. Moldoveneşti, jud. Cluj.
Două monede, emise de Filip Arabul în anul II, provin de pe teritoriul acestei
localităţi.
Bibliografie: I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973,
p. 132.
35. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.
Probabil din zona presupusului castru provin 2 monede, dintre care una emisă
de Filip Arabul în anul I.
Bibliografie: E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Münzen aus der Sammlung
des Museums der Stadt Sighişoara, 1972, p. 15; inf. O. Dudău ; I. Winkler, SCN, V,
1971, p. 154.
36. Oltenia (zona ∼).
Dintr-un loc necunoscut din Oltenia provine un exemplar păstrat în colecţia Gh.
Georgescu.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154, nota 65.
37. Orlea, comuna Orlea, jud. Olt.
În colecţia Muzeului Comunal Orlea se păstrau 3 monede de la Filip Arabul (doi
sesterţi - AN I şi II , cât şi un dupondius AN II ). Aceste exemplare proveneau din
zona aşezărilor antice suprapuse de comună. În decursul timpului, sestertul emis în
anul II s-a pierdut.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153; ***, Enciclopedia arheologiei şi
istoriei vechi a României, p. 242; I. Winkler, C. Băloi, ActaMN, VIII, 1971, p. 164;
I. Winkler, C. Băloi, ActaMN, X, 1973, p. 199.
38. Orşova (anticul Dierna), jud. Mehedinţi.
a) În anul 1856 au fost descoperite 10 monede de la Herennius Etruscus şi
Valerianus, pe teritoriul cimitirului roman.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 42.
b) În anul 1872 s-au găsit 7 monede emise de Aemilianus.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 42.
c) În colecţia liceului din Orşova se păstrează un sestert de la Filip Arabul.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 42.
d) Cu ocazia sondajelor executate în anul 1967, pe strada Marinarilor, acum
inundată, a ieşit la lumină şi un sestert de la Volusianus, AN V ( această monedă se
păstra la Muzeul din Timişoara ). În urma săpăturilor arheologice din acelaşi an au
mai fost descoperiţi 2 sesterţi de la Valerian, emişi în anii VIII şi X.
Bibliografie: E. Chirilă, N. Gudea, Apvlvm, X, 1972, p. 715, nr. 18; M. Chiţescu,
Gh. Poenaru-Bordea, BSNR, LXXV-LXXVI, (1981-1982), p. 170.
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e) Dintr-un punct neprecizat de pe teritoriul oraşului provine un sestert emis de
Valerian în anul VIIII.
Bibliografie: E. Chirilă, I. Stratan, StComB, 19, 1975, p. 83, nr. 37.
39. Papiu Ilarian, jud. Mureş.
În anul 1894 a fost descoperită o monedă emisă de Filip Arabul în locul numit
„Dealul Bisericii”. Moneda s-a păstrat un timp în colecţia lui I. Téglás din Turda.
Bibliografie: V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, p. 192, nr.
LIX.1, F.; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
40.Pîclişa, jud. Alba.
În anul 1978, în această localitate a fost descoperit un dupondius de la Filip
Arabul.
Bibliografie: V. Pavel-Popa, Apvlvm, XIX, 1981, p. 139, nr. 118.
41. Podeni, jud. Cluj.
Din această localitate provine o monedă, probabil un sestert emis de Filip Arabul
în anul II.
Bibliografie: I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973,
p. 132. nr. 16.
42. Poiana, jud. Cluj.
De aici provine un sestert emis de Filip Arabul, an neprecizat.
Bibliografie: I. Winkler, A. Hopârtan, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973, p.
132. nr. 17.
43. Preajba Mare (localitate inclusă în municipiul Târgu Jiu) jud. Gorj.
Un sestert emis în anul II pentru Filip Arabul provine dintr-un lot de monede
cercetat în 1994 şi care provine din localitate. Este foarte probabil ca piesa să nu
aparţină fragmentului de tezaur cuprins în lot şi să provină din mica aşezare romană
de la Iezureni sau din castrul de la Bumbeşti-Jiu.
Bibliografie: E. Petac, A. Pănoiu, Un fragment dintr-un tezaur de monede
romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Târgu Jiu, judeţul Gorj , Litva, VII ,
1997, p. 57, nr. 7.
44. Remetea, jud. ?
De pe teritoriul acestei localităţi provine o monedă (dupondius?) emisă de Filip
Arabul în anul I.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154, nota 61.
45. Reşca (anticul Romula), jud. Olt.
De aici provin un dupondius emis de Filip Arabul în anul II şi un sestert emis
pentru Filip Junior în anul I .Ambele monede se păstrau în colecţia Muzeului de
Istorie Caracal.
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Bibliografie: I. Winkler, SCN , V, 1971, p. 154, nota 50.
46.Romita (anticul Certiae), jud. Sălaj.
În termele castrului de aici au fost descoperite 9 monede PROVINCIA DACIA.
Dintre acestea 5 au fost emise de Filip Arabul, iar 4 exemplare de acelaşi împărat
pentru Marcia Otacilia Severa. Cele 5 monede sunt 3 sesterţi (1 AN I, 2 AN II) şi 2
dupondius (1 AN I, 1 AN II). De la Marcia Otacilia Severa sunt 4 sesterţi, dintre
care un exemplar din anul I, 2 exemplare din anul II şi un altul dintr-un an
neprecizat (probabil tot II).
Bibliografie: Al. Matei, I. Baiusz , Castrul roman de la Romita-Certiae , Zalău ,
1997; Inf. O. Dudău.
47. Rupea, jud. Braşov.
Un sestert emis pentru Marcia Otacilia Severa în anul III a fost descoperit aici,
probabil pe teritoriul castrului.
Bibliografie: E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Münzen aus der Sammlung
der Museums der Stadt Sighişoara, 1972, p. 16, nr. 86.
48. Sarmizegetusa (ant. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa),
jud. Hunedoara.
a) Din săpăturile arheologice efectuate de C. Daicoviciu la amfiteatru până în
anul 1966 provin 4 monede de la Filip Arabul (2 sesterţi AN I, un sestert AN II şi
un sestert AN III), un as emis în anul I pentru Filip Junior, un sestert de la
Hostilianus, AN V, un sestert de la Trebonianus Gallus emis în anul V şi un sestert
de la Gallienus, AN X. De-a lungul timpului sesterţii de la Hostilianus şi
Trebonianus Gallus au dispărut.
Tot la amfiteatru, în urma săpăturilor arheologice din anul 1995 a fost descoperit
un dupondius de la Filip Arabul, AN I.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 41; Idem., Sargetia, XI-XII,
1974-1975, p. 128, nr. 307-324; Idem., ActaMN, II, 1965, p. 227; D. Alicu, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul., Cluj-Napoca, 1997, p. 256, 259, nr. 179, 219220.
b) Din descoperiri întâmplătoare făcute pe teritoriul oraşului până în anul
1971provin alte 6 monede de la Filip Arabul (2 sesterţi AN I, un dupondius AN I,
un sestert AN II, un sestert AN III şi un dupondius cu an neprecizat , 2 sesterţi - AN
II şi III de la Marcia Otacilia Severa, un as de la Filip Junior din anul I, un sestert
AN V de la Trebonianus Gallus şi un sestert de la Gallienus, AN X.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 153, nota 41; Idem., Sargetia, XIXII,1974-1975, p. 128, nr. 307-324; Idem., ActaMN, II, 1965, p. 227; D. Alicu,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul., Cluj-Napoca, 1997, p. 256, 259, nr.
179, 219-220.
c) În urma săpăturilor arheologice efectuate în anul 1983 la clădirea EM 21 a
fost descoperit un dupondius de la Filip Arabul, AN II. În acelaşi an, la Templul
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EM 24 au fost descoperiţi 2 sesterţi, unul de la Filip Arabul, AN III şi unul de la
Trebonianus Gallus, AN V.
Bibliografie: H. Daicoviciu şi colaboratorii, ActaMN, 31, I, 1994, p. 445-447, nr.
14, 26, 32; Gh. Poenaru-Bordea, DaciaNS , XLXLII, 1996-1998, p. 449, nr. 98.
d) În campania 1992-1993, în perimetrul clădirilor EM30-EM31 a fost
descoperit un sestert de la Filip Arabul, AN II.
Bibliografie: D. Alicu şi colab., ActaMN, 31, I, 1994, p. 471; Gh. PoenaruBordea, op. cit., p. 449.
e) În Forum Vetus s-a descoperit un sestert de la Filip Arabul.
Bibliografie: C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I, vol. II, Cluj-Napoca , 2002, p.563.
f) Din descoperiri întâmplătoare provin 5 monede de la Filip Arabul (un sestert
şi patru aşi), doi sesterţi emişi de Traianus Decius, un sestert emis pentru
Hostilianus, un sestert de la Trebonianus Gallus, trei sesterţi de la Valerian şi un
sestert de la Gallienus.
Bibliografie: C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I, vol. II, Cluj-Napoca , 2002, p.562.
49. Săliştea (fostă Cioara), jud. Alba.
Dintr-un punct neprecizat de pe teritoriul satului provine o monedă.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, p.
163, nr. 158, 2, 9; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154; V. Suciu, V. Moga, Apvlvm,
XXV, 1989, p. 164, nr. 10.
50. Secuime (zona ∼).
Dintr-un loc necunoscut provine un exemplar, fără alte precizări.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
51. Sibiu (jud. ∼).
În colecţia Muzeului de Istorie se păstrează 7 exemplare, împărţite pe emitenţi
astfel: Filip Arabul - 3 sesterţi (2 exemplare AN I, un exemplar cu an necunoscut);
o monedă AN I şi o alta cu an necunoscut; Traianus Decius - sestert, AN IIII şi
Hostilianus, AN V. Locul de provenienţă al acestora este necunoscut, deşi un
exemplar ar putea proveni din cartierul Guşteriţa (anticul Cedonia).
Bibliografie: Inf. O. Dudău; I. Winkler, SCN, V, 1971, p. 154.
52. Sighişoara, jud. Mureş.
a) Din locul numit „Galtberg” (Axente Sever) provine un sestert de la Filip
Arabul, emis în anul II.
Bibliografie: V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Tg. Mureş,
1995, p. 234, nr. LXXVII. 1; E. Chirilă şi colaboratorii, Münzen aus der Sammlung
der Stadt Sighişoara, 1972, p. 17, nr. 111.
b) În urma săpăturilor arheologice efectuate pe platoul „Podmoale” a fost
descoperit un sestert-model de la Filip Arabul, emis în anul III.
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Bibliografie: E. Chirilă şi colaboratorii, Münzen aus der Sammlung der Stadt
Sighişoara, 1972, p. 23-24, nr. 17-18.
c) Un sestert de la Filip Arabul, AN I, provine din cimitirul de pe Dealul
Turcului (Wietenberg).
Bibliografie: E. Chirilă şi colaboratorii, Münzen aus der Sammlung der Stadt
Sighişoara, 1972, p. 23-24, nr. 17-18.
53. Sîngeorzu de Câmpie (Sângeorgiu de Câmpie), jud. Mureş.
Din această localitate provine un sestert de la Filip Junior, AN I.
Bibliografie: I. Winkler, SCN, 1971, p. 154, nota 63.
54. Slăveni, jud. Olt.
De pe teritoriul castrului auxiliar provin 3 exemplare emise de Filip Arabul.
Bibliografie: C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I, vol. II, Cluj-Napoca, 2002, p. 587.
55. Şimian, jud. Mehedinţi.
O monedă emisă de Filip Arabul în anul I a fost descoperită în punctul
„Observator”.
Bibliografie: I. Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch,
Bucureşti, 1998, p. 192.
56. Târgu Mureş, jud. Mureş.
În colecţia Muzeului Judeţean se păstrează un sestert de la Filip Arabul, emis în
anul I. Moneda provine dintr-un loc necunocut de pe teritoriul judeţului.
Bibliografie: E. Chirilă şi colab., Tezaure şi descoperiri monetare din muzeul
judeţului Mureş, Tg. Mureş, 1980, p. 23, nr. 61.
57. Troiaş (Troaş, Torjás, Trojás), comuna Săvârşin, jud. Arad (teritoriul dacilor
liberi).
În anul 1963, pe promontoriul numit „Gomila”, la circa 7 km de sat a fost
descoperită o monedă de la Filip Arabul, AN I.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior - judeţul Arad,
Timişoara, 1999, p. 128; I. Winkler, SCN, 1971, p. 154.
58. Turda (anticul Potaissa), jud. Cluj.
a) În colecţia I. Téglás se păstrau 20 de monede de la Filip Arabul, Marcia
Otacilia Severa şi Filip Junior, descoperite pe teritoriul castrului, în împrejurimi sau
pe teritoriul oraşului.
1. Sestert, AN I, descoperit pe dealul Cetăţii.
2. Sestert, AN I, descoperit pe dealul Cetăţii.
3. Sestert, AN I, descoperit pe teritoriul castrului.
4. Sestert, AN I, descoperit pe Valea Sîndului.
5. Sestert, AN I, loc de descoperire necunoscut.
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6. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
7. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
8. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
9. Sestert, AN II, descoperit pe dealul Cetăţii.
10. Sestert, AN II, loc de descoperire necunoscut.
11. Dupondius, AN II, loc de descoperire necunoscut.
12. Dupondius, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
13. Dupondius, AN II, descoperit pe dealul Cetăţii (într-o clădire).
14. Dupondius, AN II, loc de descoperire necunoscut.
15. Dupondius, AN II, loc de descoperire necunoscut.
16. Dupondius, AN II, loc de descoperire necunoscut.
17. Dupondius, AN II, loc de descoperire necunoscut.
18. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
19. Sestert, AN II, loc de descoperire necunoscut.
20. Sestert. AN II, Filip Junior, achiziţionat de la fostul târg de vite.
Bibliografie: I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973,
p. 17, 19, 21-23, 63-64, 85-86, 110-111, 116-119; ***, Repertoriul arheologic al
judeţului Cluj, 1992, p. 396-399, nr. 1C, 3, 21, 27; I. Winkler, SCN, 1971, p. 153;
B. Mitrea, DaciaNS, XIX, 1975.
b) În colecţia Muzeului de Istorie din Turda se păstrează 16 monede de la Filip
Arabul, Marcia Otacilia Severa, Filip Junior, Valerianus şi Volusianus, descoperite
pe teritoriul castrului, în împrejurimi sau pe teritoriul oraşului.
Filip Arabul
21. Sestert, AN I, loc de descoperire necunoscut.
22. Sestert, AN I, descoperit pe teritoriul castrului.
23. Sestert, AN I, descoperit pe str. Romană.
24. Sestert, AN I, descoperit pe str. Dr. I. Raţiu.
25. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
26. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
27. Sestert, AN II, descoperit pe teritoriul castrului.
28. Sestert, AN II, descoperit în Piaţa E. Varga.
29. Sestert, AN III, descoperit pe str. Cheii.
Marcia Otacilia Severa
30. Sestert, AN I, loc de descoperire necunoscut.
31. Sestert, AN I, descoperit pe str. Romană.
32. Sestert, AN I, descoperit pe str Traian.
33. Sestert, AN II, descoperit pe str. Steluţei.
Filip Junior
34. Sestert, AN I, loc de descoperire necunoscut.
35. Sestert, AN I, loc de descoperire necunoscut.
36. Sestert, AN I, descoperit pe teritoriul castrului.
Volusianus
37. Sestert, AN V, descoperit pe teritoriul castrului.
Valerianus
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38. Sestert, AN VIII, descoperit pe str. Cheii.
Bibliografie: I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973,
p. 17, 19, 21-23, 63-64, 85-86, 110-111, 116-119; ***, Repertoriul arheologic al
judeţului Cluj, 1992, p. 396-399, nr. 1C, 3, 21, 27; I. Winkler, SCN, 1971, p. 153;
B. Mitrea, DaciaNS , XIX, 1975.
c) Fără alte precizări, sunt menţionaţi încă 7 sesterţi emişi de Filip Arabul.
Bibliografie: C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate
de la Traian la Constantin I, vol. II , Cluj-Napoca, 2002, p.569.
d) Din săpăturile arheologice efectuate în anii 1993 şi 1995-2001 în termele
castrului au rezultat alte şase exemplare:
Filip Arabul
46. Sestert, AN II, descoperit la est de canalul II.
47. Dupondius, AN I, descoperit în încăperea E, canalul III.
48. Sestert, AN III, descoperit în încăperea F (bazinul rectangular).
Marcia Otacilia Severa
49. Sestert, AN I, descoperit în canalul deversor II.
50. Sestert, AN I, descoperit în latrinae I.
Filip Junior
51. Sestert, AN I, descoperit în suprafaţa aflată la vest de spaţiul C.
Bibliografie: M. Pîslaru, Monedele din termele castrului de la Potaissa
(campaniile 1993 şi 1995-2001), în Simpozion de Numismatică, Bucureşti, 2002, p.
84, p. 86, p. 88, p. 89.
59. Unirea (Vinţu de Sus contopit cu Vereşmort ), jud. Alba.
La nord de comună, în partea de hotar „Valea Lichii” a fost descoperit un sestert
emis în anul I pentru Filip Junior.
Bibliografie: ***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, 1995, p. 200, nr.
199, 9; I. Winkler, SCN, 1971, p. 154.
60. Uroi (Uroiu), jud. Hunedoara.
Într-un mormânt de cărămidă, la poalele dealului Măgura Uroiului a fost
descoperit un as de la Filip Junior, emis în anul I.
Bibliografie: L. Mărghitan, Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 42; A. Rusu,
Sargetia, XIII, 1977, p. 540-541; I. Andriţoiu, Sargetia, XIV, 1979, p. 28, nr. 38; B.
Mitrea, DaciaNS, XXIV, 1980, p. 376, nr. 135.
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Repartiţia exemplarelor descoperite pe anii erei locale

Filip Arabul
Marcia
Otacilia
Filip Junior
Traianus
Decius
Herennius
Etruscilla
Etruscus
Hostilianus
Trebonianus
Gallus
Volusianus
Aemilianus
Valerianus
Valerianus +
Etruscus
Gallienus
Total general

AN
I

AN
II

AN
II ?

AN
III

AN
I-III

69
10

56
6

3
1

12+2*
3

15
3

18

1

1

1

AN
IIII

AN
V

2

1

AN
VI

AN
VVI

1
1
4
7

93

62
AN
VII

Filip Arabul
Marcia Otacilia
Filip Junior
Traianus Decius
Herennius Etruscilla
Etruscus
Hostilianus
Trebonianus Gallus
Volusianus
Aemilianus
Valerianus
Valerianus +
Etruscus
Gallienus
Total general
*Sesterţi Model

4

17
AN
VIII

19
AN
VIIII

2
AN
X

10

2

24

2
AN
XI

AN
?
57
4
5
4

Total

2
6

1

1

7
6
8

214
27
26
7
1
1
4
7
12
9
14
8

8

1

2
3

1
92

3
333
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Repartiţia exemplarelor descoperite pe nominale

Filip Arabul
Marcia
Otacillia
Filip Junior
Traianus
Decius
Herennia
Etruscilla
Etruscus
Hostlianus
Trbonianus
Gallus
Volusianus
Aemilianus
Valerianus
Valerianus
+ Etruscus
Gallienus
Total
general

Sestert

Dupond
ius

110
27

46

Sestert
sau
Dupon
dius
4

1
7

As

Sestert
Model

Nominal
Nepreciz
at

Total

6

2

46

214
27

6

26
7

9

1

1

1
4
7

1
4
7

12
9
14
8

12
9
14
8

3
209

46

4

15

2

Total număr exemplare PROVINCIA DACIA
333 + 51=384

125

52

3
333
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DATE DESPRE TREI NOI DESCOPERIRI MONETARE. DOUĂ
TETRADRAHME DE IMITAŢIE DIN JUDEŢUL OLT ŞI UN DENAR
ROMAN IMPERIAL DIN JUDEŢUL SIBIU
Silviu Istrate PURECE
SUMMARY
In this article we deal with two tetradrahmes discovered in Olt County. The first one is
from Cârlogani and it is a Filip II imitation type. The second one is from Vãleni and it is a
Macedonia Prima imitation type In the last part of the article we discussed about one
Roman denary which was discovered in Cristian ( Sibiu County).

Articolul de faţă îşi doreşte să aducă la cunoştinţa lumii ştiinţifice trei noi
descoperiri de monedă antică. Două dintre cele trei monede au fost descoperite pe
teritoriul judeţului Olt, iar cea de-a treia pe teritoriul judeţului Sibiu. Din punct de
vedere cronologic cele mai vechi monede prezentate în cadrul acestui articol sunt
cele descoperite în judeţul Olt. Este vorba de o tetradrahmă de tip Filip al II-lea
găsită pe raza localităţii Cârlogani1 şi o tetradrahmă de tip Macedonia Prima
provenită de la Văleni.2 În ceea ce priveşte moneda descoperită în judeţul Sibiu,
avem de-a face cu un denar roman imperial descoperit la Cristian.3
În cazul celor două tetradrahme am considerăm pe baza analizei lor atente că
este vorba de două imitaţii monetare. Am încercat în cele ce urmează să scoatem în
evidenţă acele aspecte care creionează în mod clar cele amintite mai sus. Vom porni
la prezentarea acestora respectând poziţionarea lor cronologică.
1. Cârlogani (judeţul Olt) – Imitaţie după o tetradrahmă de tip Filip al II-lea
Moneda a fost achiziţionată în anul 2000 de către autorul acestui articol de la
doi copii. Moneda fusese primită de copii de la bunicii lor care locuiau în localitatea
Cârlogani şi care făcuseră descoperirea pe raza satului. În prezent moneda se află în
colecţia Purece Silviu.
Pe avers este reprezentată efigia lui Zeus cu cunună de lauri spre dreapta, iar pe
revers legenda +IΛΙΠΠΥ şi călăreţul olimpic spre dreapta cu o ramură de palmier în
mână, sub cal torţă; în spaţiul dintre picioarele anterioare ale calului este prezentă o
siglă? Sigla se prezintă sub această formă: „Ч”.
Moneda are o greutate de 12,82 gr şi dimensiunile de 2,5 x 2,4 cm. Axa 11.
Starea de conservare este foarte bună, moneda fiind puţin circulată.
1

Fig. 1.
Fig. 2.
3
Fig. 3.
2
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Trebuie menţionat că greutatea mică se datorează şi faptului că moneda a fost
tăiată într-o parte, credem că după descoperire, pentru a se verifica dacă piesa este
din argint. Mulţumită acestei tăieturi se poate vedea calitatea foarte bună a
metalului din care a fost realizată.
După cum s-a putut observa legenda prezentă pe reversul monedei nu este
corectă, lipseşte litera „O”. Litera „O” nu apare nici măcar sub formă punctiformă.
Acest lucru nu ar fi fost admis dacă moneda ar fi fost emisă de către un atelier
oficial. Din punct de vedere stilistic iconografia monedei este destul de apropiată de
stilul caracteristic.
Stilul foarte bun şi prezenţa în mare parte a legendei, ne face să considerăm că
imitaţia este una timpurie, ea având ca model o tetradrahmă postumă de tip Filip al
II-lea. C. Preda consideră că acest tip de monedă, cu mici erori de scriere a legendei
sau mici imperfecţiuni stilistice, ar putea să provină şi din atelierele macedonene
datorită neglijenţei monetarilor4, ipoteză la care noi nu aderăm.
Primele imitaţii ale tetradrahmelor de tip Filip al II-lea încep să circule odată cu
sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al III-lea.5 Aceste prime imitaţii
au fost bătute la sud de Dunăre, C. Preda considerând că ele apar în mediul tracogetic din sudul Dunării.6 Nu se poate vorbi în această fază de existenţa unei emiteri
de monedă de imitaţie într-un mod organizat, dovadă este faptul că nu putem
deosebi un stil anume. Prezenţa imitaţiilor pe teritoriul ţării noastre nu este
caracteristică unui spaţiu anume, dar marea majoritatea a lor se situează la S de
Carpaţi, cum este şi firesc.7 Descoperirea prezentată mai sus vine să completeze
lista relativ mică a tetradrahmelor de acest tip scoase la lumină pe teritoriul
României.
2. Tetradrahmă de tip Macedonia Prima descoperită la Văleni (jud. Olt)
Cea de-a doua tetradrahmă prezentată în acest articol a fost descoperită în
comuna Văleni (jud. Olt) de către tatăl studentei Cârstea Cristina, în posesia căreia
se află în prezent moneda. Piesa a fost găsită pe terenul agricol pe care familia sa îl
are în proprietate în momentul aratului, anul acesta.
Pe aversul monedei este reprezentat bustul zeiţei Artemis Tauropolos spre
dreapta, în centrul scutului macedonean, drapat, cu părul împletit în jurul capului,
împletit în coc cu trei şuviţe de păr răsucite, două bucle căzând pe ceafă şi deasupra
frunţii poartă o cunună prinsă în păr. În spatele bustului apar atributele zeiţei: arcul
şi tolba. În jurul acestei imagini se află un cerc perlat. Scutul este ornamentat cu un
şir de şapte ovale din linii duble, în mijloc cu câte o stea cu şase raze, iar între ele
grupuri de câte trei puncte dispuse în triunghi.

4

Preda, Constantin, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 138.
Idem., Moneda geto-dacică, Bucureşti, 1973, p. 31.
6
Ibidem., p. 45; Idem., Moneda antică pe teritoriul României, Bucureşti, 1969, p. 22.
7
Idem., Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 138, lista
descoperirilor.
5
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Pe reversul monedei avem legenda MAKEΟ∆HΝI ΠΡΩΤΗΣ (şi nu cum ar fi
corect MAKE∆ΟNΩN ΠΡΩΤΗΣ), între cele două cuvinte măciuca lui Herakles
dispusă orizontal, cu mânerul spre stânga. Totul se află într-o cunună de stejar cu
opt frunze în interior, patru sus şi patru jos şi 12 în exterior. În stânga, unde se leagă
cununa, se află un fulger.
Moneda are o greutate de 16,15 grame şi dimensiunile de 3,3 x 3,1 cm. Axa 8.
Starea de conservare este foarte bună, moneda fiind puţin circulată. Când analizăm
greutatea monedei trebuie să ţinem cont de faptul că moneda prezintă o tăietură întro parte şi care viciază, bineînţeles, valoarea acesteia.
După cum am arătat şi mai sus legenda, care însoţeşte iconografia reversului,
este coruptă în loc de MAKE∆ΟNΩN ΠΡΩΤΗΣ avem legenda MAKEΟ∆HΝI
ΠΡΩΤΗΣ. Acest lucru indică în mod evident că este vorba de o imitaţie bătută în
mediul barbar, deoarece nu se pune preţ pe corectitudinea legendei.
Indiciile care ne fac să ne gândim la o imitaţie după seria de monede de tip
Macedonia Prima, nu se rezumă doar la legendă ci ele pot fi extrase şi din analiza
stilistică a iconografiei monedei. Stilul monedei este barbarizat, acest lucru se poate
observa mai ales din analiza aversului. Imaginea este lipsită de graţia caracteristică
iconografiei elenistice, ce îşi face simţită prezenţa pe monedele de tip Macedoniei
Prima.
Există anumite imperfecţiuni de redare a fizionomiei zeiţei. Astfel, faţa acesteia
este alungită şi colţuroasă, bărbia capătă o formă ascuţită, când ea ar trebui să fie
rotunjită, nasul, care ar trebui să fie drept, ajunge să fie cârn. În general imaginea
este rece şi parcă lipsită de viaţă. Un alt lucru interesant este şi faptul că
monograma care ar trebuii să fie clar evidenţiată în partea superioară a reversului
este redată într-un mod care împiedică în mare măsură recunoaşterea acesteia. Pe
baza puţinelor indicii pe care le avem putem însă presupune că este vorba de
această monogramă: .
Problema imitaţiilor după monedele de tip Macedonia Prima a fost viu
disputată. Criteriile după care o monedă poate fi introdusă în această categorie sunt
extrem de puţin definite.
Deoarece au fost descoperite foarte puţine tetradrahme, pe teritoriul ţării
noastre, care să aibă erori de scriere a legendei, în general s-a încercat depistarea
imitaţiilor pe baza elementelor stilistice şi a modului de redare a literelor din
legendă. Unii numismaţi au încercat să vadă în forma globulară a literelor un
criteriu de plasare a respectivei monede în categoria imitaţiilor8, iar alţii merg pe
faptul că acest lucru nu ar reprezenta ceva deosebit şi că acesta nu ar fi un criteriu
de departajare a monedelor originale de cele de imitaţie.9

Chirilă, Eugen şi Pop, Ioan, Tezaurul monetar de la Sâmpetru (Or. Braşov), în
Apvlvm, VII, 1968, p. 165.
9
Floca, Octavian, Tezaurul monetar de la Cugir (rn. Hunedoara), în SCN, II, 1958, p.
105 şi planşele; Preda, Constantin, Pe marginea unor descoperiri recente, în SCN, II, 1958
p. 393
8
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Este foarte greu de altfel să se precizeze care sunt limitele stilistice între care se
încadrează tipurile originale.10 Neclaritatea este cu atât mai mare cu cât în unele
cazuri lipsesc imaginile care să justifice cele relatate de către autori, mai ales în
ceea ce priveşte repertoriile.11 Un lucru cert este însă faptul că monedele care au
erori de scriere a legendei sunt piese de imitaţie. Acestea însă sunt foarte puţine pe
teritoriul ţării noastre.12
Din punctul de vedere al stilului coafurii zeiţei Artemis, putem preciza că
tetradrahma de faţă poate fi încadrat în tipul F7, după împărţirea făcută în
monografia dedicată tezaurului de la Căprioru.13 Interesant este că acest tip de
coafură se regăseşte şi în tezaurul de la Căprioru tot pe emisiunile care au aceeaşi
monogramă, ca şi în cazul monedei prezentate mai sus, adică .14
O problemă delicată este cea privind determinarea intervalului de timp în care
moneda de tip Macedonia Prima îşi face simţită prezenţa pe teritoriul nord–
dunărean. Se ştie că perioada de emitere a monedei este de aproximativ 100 de ani,
încadrându-se între 158 î Hr. şi 148 î.Hr, deci în perioada de existenţă a districtului
Macedonia Prima tipul monetar fiind emis în capitala acestuia Amphipolis. Se
consideră că momentul pătrunderii tipului monetar respectiv la nord de Dunăre ar
putea fi căutat undeva către finele secolului al II-lea î.Hr., persistenţa sa în acest
spaţiu mergând până către jumătatea secolului I î.Hr.15 Unii cercetători presupun
menţinerea monedelor de tip Macedonia Prima în circulaţie şi după jumătatea
secolului I î.Hr, mai ales pe baza tezaurului de la Hunedoara, încheiat cu un denar
roman republican datând din anul 38 î.Hr.16 Noi ne păstrăm rezerva de a nu ne ralia
la această părere şi susţinem că limita circulaţiei monetare a tipului Macedonia
Prima ar fi jumătatea secolului I î.Hr.
În cadrul cronologic mai sus delimitat se încadrează şi monedele de imitaţie17,
presupunem că acestea au fost bătute la sud de Dunăre, de unde au venit împreună

10

Floca, Octavian, op.cit., p. 103.
Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monedă antică şi bizantină în
RSR, în SCIV, 16, 1965, 3, p. 608.
12
Bogdan Cătăniciu, Ioana, Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman). Unele
aspecte privind circulaţia tetradrahmelor Macedonia Prima şi ale oraşului Thasos în lumea
traco-dacică, în SCN VI, p. 179; Spiru, Ion şi Badea, Corneliu, Tezaurul de monede antice
descoperite la Frăsinet, jud. Teleorman, în BSNR, XLII-LXVI, 1948-1972, p. 73;
Gramaticu, Steluţa şi Predoi, Veronica, Tezaurul de tetradrahme greceşti descoperit la
Frăsinet (jud. Teleorman), în Simpozion de numismatică, Bucureşti, 2001, p. 43.
13
Chirilă, Eugen şi Mihăescu, Gabriel, Der Münzhort von Căprioru, Târgovişte, 1969,
p. 9.
14
Ibidem, p. 9, vezi şi planşele alăturate.
15
Preda, Constantin, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 242.
16
Winkler, Juditha, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, în SCN, II, 1958, p. 403404; Luca, Sabin Adrian, Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei, Hunedoara, 1999, p. 76.
17
Preda, Constantin, Pe marginea unor descoperiri recente, în SCN, II, p. 393.
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cu tetradrahmele originale18, deşi unii autori sunt mai sceptici şi consideră situaţia
încă neclară19.
Un lucru ce merită remarcat este faptul că multe dintre monedele care au lipsuri
în legendă, prezintă pe revers monogramele: şi
. Considerăm că o mare parte
a imitaţiilor realizate după tetradrahmele de tip Macedonia Prima, au avut ca model
emisiuni cu monograme de acest fel. Este şi cazul tetradrahmei de faţă20.
În ceea ce priveşte poziţionarea geografică a descoperiri, moneda se încadrează
în grupa de descoperiri din zona extracarpatică, care se concentrată între Dunăre,
Olt şi răul Prahova.
Descoperirea a fost făcută pe valea râului Vedea, şi este una dintre cele mai
vestice de acest gen din Dacia extracarpatică.21 Doar două puncte o depăşesc ca
poziţionare vestică: cel de la Deleni (jud. Olt), pe malul stâng al Oltului (o
descoperire izolată)22 şi de cel de la Bucovăţ (jud. Dolj) (în tezaur împreună cu
tetradrahme thasiene).23 Cele două puncte par însă izolate de grupul format de restul
descoperirilor monetare. În orice caz, putem preciza că deocamdată această
descoperire marchează limita vestică a grupului de monede de tip Macedonia
Prima, care se concentrează la est de râul Vedea.
În încheiere dorim să semnalăm, cu acest prilej, şi descoperire unei monede
romane imperiale, în imediata apropiere a localităţii Cristian (jud. Sibiu).
Descoperirea a fost făcută, în data de 7 aprilie 2001, cu ocazia unei periegheze
organizate de cercul de istorie veche şi arheologie „Vladimir Dumitrescu”, de către
studenţii Muntean Claudiu, Mircea Bican şi Carol Sathmary. Prezenţa monedei la
suprafaţa solului s-a datorat lucrărilor întreprinse la baza ramei de dealuri din parte
de nord a satului, în apropierea „Drumului Vacilor”, lucrări iniţiate în scopul
introducerii unei conducte.
Moneda a fost emisă de Severus Alexander pentru soţia sa Herennia Sallustia
Orbiana (232-235). Descrierea monedei este următoarea:
Av: SALL BARBIA ORBIANA AVG
Rv: CONCORDI-A-AVGG
Chirilă, Eugen şi Lucăcel, Vasile, Tezaurul de la Petrindu. Contribuţii la cronologia
tetradrahmelor thasiene de tip Dionysos-Herakles, în ActaMP, III, 1979, p. 91.
19
***, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, 2001, p. 776; Glodariu, Ioan, Relaţii
comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1979, p. 154.
20
Gramaticu, Steluţa şi Predoi, Veronica, Tezaurul de tetradrahme greceşti descoperit
la Frăsinet (jud. Teleorman), în Simpozion de numismatică, Bucureşti, 2001, p. 43; Mitrea,
Bucur, Legăturile comerciale ale geto-daciulor din Muntenia cu republica romană,
reflectate în descoperirile monetare, în SCN, II, 1968, p. 164-166; Gaebler, Hugo, Die
antike münzen von Makedonia und Paionia, 1906, p. 59, numerele 181, 182.
21
Preda, Constantin, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 244.
22
Winkler, Juditha, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, în SCŞCluj, 1955, p. 132.
23
Ibidem, p. 108.
18
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D, RIC IV/II, nr. 319, ROMA, emisiune post mortem.
Concordia şezând spre stânga, ţinând în mâna dreaptă patera, iar în stânga două
cornucopiae; bust spre dreapta drapat.
Stare de conservare foarte bună, are o greutate de 2,28g; dimensiunile de 1,90 x
1,60 cm şi axa 1.
O observaţie care ni se pare demnă de a fi luată în discuţie este cea a greutăţii
monedei. Aceasta este foarte mică. Greutatea redusă poate fi dedusă şi doar pin
raportarea la situaţia greutăţilor din tezaurul de la Stăneşti24 (tezaur ce permite
datorită numărului mare de monede din perioada domniei lui Severus Alexander să
avem o secţiune prin valorile greutăţilor denarilor emişi în timpul domniei
acestuia). Astfel din cele 252 de monede doar 16 monede au greutăţi apropiate sau
inferiore celei pe care o prezintă moneda de faţă, adică 16,34 %. Nici una dintre
monedele prezente în tezaur emise în numele Orbianei nu are o greutate
asemănătoare.

24

Tezaur pe care îl avem în pregătire pentru publicare.
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Fig. 1. Imitaţie după tetradrahmele de tip Filip al II-lea. Cârlogani (jud. Olt). Scara 1:1

Fig. 2. Tetradrahmă de tip Macedonia Prima descoperită la Văleni (jud. Olt). Scara 1:1

Fig. 3. Denar roman imperial emis de Severus Alexander pentru Orbiana. Cristian (jud.
Sibiu). Scara 1:1
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CÂTEVA CONSIDERAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA
SPECTACOLELOR PUBLICE ŞI PERCEPŢIA
LUPTELOR CU FIARE ŞI DE GLADIATORI ÎN MOESIA INFERIOR,
REGATUL BOSPORAN ŞI ÎN DACIA ROMANĂ
Alexandru Gh. SONOC
ZUSSAMMENFASUNG
Die Tierhetzen sind bei Tomis durch eine vermutlich im 2.-3. Jh. datierter Grabinschrift
belegt, die in der Nähe der modernen Großstadt Constanţa, bei Palas/Palazu gefunden
wurde1 und der Th. Gomperz in einer von Gr. Tocilescu in 1884 veröffentlichter Mitteilung
ein langer Kommentar widmete2; es handelt um den freigeborenen (weil er neben seiner
Ehefrau dargestellt ist!) Tierhetzer Attalos, der in der Arena viele Stiere getötet hat, bis er
selbst von einem Wildstier (ein Büffel, laut Th. Gomperz, eine von I. Stoian übernommene
Meinung, eher ein Wisent oder ein Auerochs, unseres Erachten nach) umgebracht wurde.
Die Tatsache, daß der erwähnte Tierhetzer so viele Erfolge hatte, zeigt daß solche Spiele in
Tomis nicht selten und bei der Bevölkerung beliebt waren. Wie bei Histria und Callatis,
wurde die Frage der öffentlichen Unterhaltung (mit Ausnahme der Gladiatorenkämpfe und
der Tierhetzungen) und der Spielgeber aus Tomis nur oberflächlich erforscht; wir
versuchen, also, hier weitere Belege dafür zu besprechen.
Eine dem Amarantos, der in den "Heldenkämpfe" (tôn en heroon machais) gestorben ist,
errichtete Grabstele aus dem 2.-3. Jh. mit griechischem Epigramm vom iambischen
Trimeter ausgehend3, verursachte unterschiedliche Meinungen: die "Heldenkämpfe" wurden
als eine Hyperbel oder als eine Anspielung auf den für die Laren (häufig FÇñ§åò in den
griechischen Texten) innerhalb des Kaiserskultes veranstalten Spiele betrachtet. Der
Kaiserkult, sowie der Kult des göttlichen Antinous, war in Tomis vom Pontarch und vom
Oberpriester4 geleitet, der, gewiß, auch für die damit verbundenen Spiele zuständig war5.
Hier sollen wir aber auch auf einer jetzt im Museum aus Priština (Jugoslawien) befindliche
Tempelweihinschrift aus Sočanica, in Moesia Superior, die dem Helde Antinous gemäß der
Wille Hadrians und seines Adoptivsohnes L. Aelius von den coloni arg(entariarum)
[Dardanicarum?] durch die Fürsorge des kaiserlichen Freigelassenen Telesphorus um 136137 gewidmet wurde6 aufmerksam machen; aufgrund der Auskünfte bezüglich des vom
Kaiser selbst organisierten Antinous-Kultes, war dieser mit Orakeln und Spiele griechischer
Art (certamina Graeca) verbunden, die, unserer Meinung nach, von den procuratores,
nämlich im Fall dieser Weihung von dem auf der Inschrift erwähnten Telesphorus, wie
anderswo von einem augustalis veranstaltet wurden. Jedoch, der erste der bei Tomis zur
Verehrung des verstorbenen Kaisers Augustus Spiele anläßlich dessen Geburtstages (ludi
natales Caesaris) veranstaltete war, laut seiner eigenen Behauptungen, der verbannte
Dichter Ovidius7, zu einer Zeit wann es in Tomis noch kein Heiligtum des Kaiserskultes gab,
weil er bei ihm zu Hause einen Altar errichten ließ (in nostra sacrum Caesaris esse domo)8.
Ob später auch die Agonotheten für die Veranstaltung der munera zuständig waren, auch
135

Acta Terrae Septemcastrensis
wenn nur wie die römischen Ädilen, bleibt fraglich, obwohl das, unserer Meinung nach,
wenigstens bei Tomis nicht unwahrscheinlich wäre: der erste Agonothet des göttlichen
Antinous aus Tomis war der Pontarch und Oberpriester der Hexapolis, "Sohn des Pontos",
T. Flavius Poseidonius, der Sohn des Pontarchen Phaidros, "Sohn der Polis", aus dem
Stamm Argadeis, dem eine Statue gewidmet wurde9. Ein anderer Spielgeber aus Tomis war,
höchstwahrscheinlich um 161-169, der Agonothet und Sophist T. Cominius Claudianus
Hermaphilos, der auch Pontarch und Oberpriester der Hexapolis und "Priester der beiden
Kaiser" war10; dessen jüngerer und nichtromanisierter Bruder Attalos, Sohn des Eumenes,
der auch Pontarch und früher Agoranom war, stand der großen Fest des Kollegiums der
Schauspieler vo 11. Jedoch, bei Messembria, derjenige, der zur Zeit des Claudius Spiele für
den Kaiser veranstaltet zu haben scheint, ist ein gewisser Gnaios, Sohn des Gnaios,
ehemaliger Gymnasiarch und Agonothet12.
Bei Tomis sind aber im 2.-3. Jh. auch 6 Gymnasiarchen bekannt13, darunter zwei auch
kleinokosmoi waren14 und einer Phylarch und Gymnasiarch des Volkes war15, was die
Tatsache belegt, daß die certamina Graeca auch weiter beim ganzen Volk geschätzt waren,
obwohl aus politischen Gründen jetzt die munera den Vorrang hatten. Bei Histria, wo
während der Römerzeit zwei Gymnasiarchen bekannt sind16, das schon im 2. Jh. v.u.Z.
epigraphisch belegtes Gymnasium17 wurde von Polyphemos, Sohn des Polyphemos, in der
ersten Hälfte des 3. Jh. restauriert18; in derselben griechischen Stadt sind im 3. Jh., zur Zeit
des Agonothets Aurelios Gregoras, Sohn des Artemidoros, die Mitglieder und Leiter eines
heiligen Chores bekannt, der vermutlich bei einem dionysischen Wettbewerb gesiegt hat19.
Deswegen muß angenommen werden, daß die im Rahmen des Kaiserkultes veranstalten
Spiele, gemäß den griechischen Bräuchen, auch athletischen und musischen Wettbewerbe
hatten. Jedenfalls, dem Ovidius wurden für seine Tätigkeit als Spielgeber von Tomis und
anderen Städten mit Ehrendekreten gewidmet und er wurde sogar mit einem unverdienten
Kranz belohnt20, was bedeuten soll, daß auch ein Dichtungwettbewerb stattgefunden hat21.
Aufgrund der Beobachtungen von L. Robert bezüglich der Ikonographie der
Gladiatorendarstellungen22, können wir annehmen, daß es bei Tomis23, so wie in Bulgarien,
bei Serdica24 und vielleicht auch in anderen Teile des Landes25 Ehrendenkmäler mit Szenen
aus den veranstalten Spiele für munerarii gegeben hat; diese membra disiecta erinnern an
der Lage derjenigen aus Fjeri (Albanien), die aus den Denkmäler der adrischen Apollonia
stammen26. Wegen der im unteren Teil dargestellten Kampfszene, ein Grabdenkmal eines
munerarius kann die Grabstele der Familie des Teimokrates aus Nikomedeia sein, der auch
Der Tomitaner genannt war, aus dem Römerstamm, der Sohn des Alexandros, die im
ausgehenden 2. Jh., aber nicht später als die Herrschaft Caracallas datiert wird; sein Sohn,
Ulpius Martinus, aus demselben Römerstamm, ist einer der "zugeteilten (?) Wohltäter der
Stadt" (philoteimon ebtomon poleos)27. Dieses Beispiel erinnert an der Darstellung von zwei
schwerbewaffneten Gladiatoren, die vor einem Schiedsrichter und einer Göttin kämpfen (die
mit Eris, die Göttin der Zwietracht und der Streite identifiziert wurde, aber vielleicht auch
Nemesis, die Göttin der Rache und des veränderlichen Schicksals) auf dem unteren Teil der
Grabstele des Ti. Iulius Rufus aus der Ala Scubulorum, die in der Pannonia Superior, bei
Walbersdorf (Österreich) entdeckt wurde und im 1. Jh. u.Z. datiert wird28; die Szene hat
eine sowohl realistische, wie auch symbolische Deutung, was schwer zu annehmen macht,
daß es in diesem Fall mit Sicherheit um einen munerarius handelt, weil es nicht zu
übersehen ist, daß es die theoretische Möglichkeit gibt, daß gladiatorium munera, die
ohnehin ein beliebtes Ziermuster waren29, auch auf den Grabdenkmäler von
Emporkömmlinge wie C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus30, sevir augustalis in
Abwesenheit31, die, ungebildet und mit einem offenbaren schlechten Geschmack, die
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Lebensweise der reichen Evergeten aus Vorderasien nachahmten, dargestellt werden
konnten.
Bei Odessos wurden zwei öffentlichen Bekanntmachungen auf Marmortafeln entdeckt,
die die Bürger zu den veranstalten Spiele einladen: die Veranstalter sind, im Fall der Spiele
aus dem ausgehenden 2. Jh. oder beginnenden 3. Jh. die Oberpriester und die Bouleuten der
Stadt bei den zur Zeit des Alexander Severus von zwei Spielgeber veranstalten
Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen, deren Beteiligten listenmässig angeführt sind, einer
dieser philotimoi ist M. Aurelius Simon, Sohn des Simon, Bouleute und Oberpriester der
Stadt, also des dort gefeierten Kaiserkultes32. Bei Nicopolis ad Istrum, die Spielgeber von
Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen, irgendwann zwischen 161-163, sind der Oberpriester
der Stadt, Minicius O... und seine Tochter Minicia Firmina und die Einladung beginnt mit
einer offiziellen Formel, die der späteren aus Odessos sehr ähnlich ist33. L. Robert stellt die
Grabinschrift des Amarantos mit den bei Tomis als Oberpriester des Kaiserkultes von zwei
Pontarchen, Aurelius Priscius Annianus und Aurelius Priscius Isidorus, die auch Bouleuten
der Stadt Flavia Neapolis aus Samaria (Syrien) waren, im ausgehenden 2. Jh. veranstalten
Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen in Verbindung34, weil auf dem Grabstein eines
unbekannten Pontarches aus dieser Stadt, der diese Magistratur zweimal innehatte,
dasselbe Ausdruck, "die Streiten des Ares" (Araios âthla) vorkommt, obwohl diese Annahme
von I. Stoian nicht geteilt wurde35; die jetzigen Kenntnisse über das Vorhandensein eines
Amphitheaters bei Tomis und die philologische Begründung von L. Robert bestätigen aber
die Annahme des französischen Gelehrten. Die von Aurelius Priscius Isidorus während
seines ersten Pontarchiats, vermutlich zusammen mit seiner Frau, die Oberpriesterin Ulpia
Matrona veranstalten Spiele dauerten nicht weniger als 6 Tagen36; es wird angenommen,
daß Aurelius Priscius Annianus, der mit seiner Frau, die Oberpriesterin Iulia Apolauste für
ihre Wohltaten verehrt werden, dessen Sohn sei37.
Die oben beschriebene Lage galt aber nicht für jede Zeit. Bei Callatis, um der Mitte des
1. Jh., die wichtigsten Festen waren diejenige, die dem Kaiserkult gewidmet wurden38; es ist
aber fraglich ob wie in Vorderasien, die Feste der jeweiligen Stadt aus der Metropole der
Provinz, bzw. der Gemeinschaft schon im 1. Jh. geleitet wurden39. Zu dieser Zeit, bei
Odessos, ein römischer Bürger, namens Claudius Aquila, war Agonothet der ludi magni
quinquennales, die von Fl. M. Popescu, gegen der Annahme von G. Mihailov, mit dem Kult
Roms und des Kaisers in Verbindung gebracht werden40. Es wird angenommen, aufgrund
der Untersuchung des spärlichen epigraphischen Materials, daß sowohl bei Callatis, wie
auch bei Histria und wahrscheinlich auch bei Odessos für die Verehrung Roms und des
Kaisers, so wie für allen die Beziehungen mit Rom betreffenden Fragen, die zu dieser Zeit,
nämlich um 46, mit dem Ableben des odrysischen Königshauses und der Einverleibung der
westpontischen Küste in der Provinz Moesien errichteten Gerousien zuständig waren und
manchmal auch die Priesterversammlungen oder gewisse Priester und noch nicht die erst
später belegten griechischen Städtengemeinschaften41; unserer Meinung nach, hatte diese
Lösung auch den Sinn, gemeinsam die "Selbständigkeit" der griechischen Städten, die ihrer
ethnokulturellen Sonderlichkeit bewußt sind, gegenüber den Provinzbehörden und den
provinziellen römischen Strukturen besser zu behaupten und zu bewahren.
Die Grabinschrift des Amarantos spiegelt, gewissermaßen, diese Sonderlichkeit einer
Welt, die der Veränderung einiger ihrer traditionellen Bräuchen unterworfen ist, bezüglich
dieser "fremden Sitten". Der Ausdruck "Heldenkämpfe" kann, also, auch auf der
Wahrnehmung der Gladiatorenspiele, nämlich auf den Gladiatoren selbst, bezogen sein,
genau so wie, auf anderen Inschriften, die Spiele "die Streiten des Ares" (ton en stadiois
aresanta areioisi neikesin) und die Gladiatoren "die dem Ares lieben Sterblichen"
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(areiphilon - photôn - stratien) genannt werden42. Laut L. Robert, wurden diese Ausdrücke
aus dem Wortschatz der den Griechen eigenen athletischen Spiele übernommen, wie auch
die Benützung des Wortes stadion um das Amphitheater zu bezeichnen43. Wegen dem
fremden Charakter der munera, die bis zu letzt bei den Griechen doch beliebt geworden zu
sein scheinen, ist zu annehmen, daß sie nach römischem Muster mit dem damit verbundenen
Kult des römischen Kaisers eingeführt worden sind. Wie L. Robert für die orientalischen
Provinzen feststellte, auch in Moesia Inferior sind die Spielgeber Vertreter des lokalen
Adels, Mitglieder des Stadtrates, aber vor allem städtischen Oberpriester, für die solche
Veranstaltung eine mit ihrer politischen Würde und Reichtum verbundene, den Leithourgien
griechischer Tradition ähnliche soziale Verpflichtung war44. Neben die Großzügigkeit der
Spielgeber
lobenden
angeführten
Denkmäler
und
außer
die
erwähnten
Gladiatorengrabdenkmäler aus Tomis, die drei Gladiatorengrabsteine aus Marcianopolis
(des in seinem 20. Kampf umgekommene Smaragdos, des in seinem 2. Kampf gestorbenen
secutor Markianos-Polineukes und eines Gladiators mit unbestimmter armatura), die
Grabstele eines retiarius aus Nicopolis ad Istrum und eines anderen aus Dionysopolis45
belegen daß in den 2.-3. Jh. die Spiele römischer Art keine Seltenheit in der Moesia Inferior
mehr waren.
"Die Römerspiele" (ta Romaion âthla) haben sich aus deren ursprünglichen
Herkunftsgebiet nicht nur in den griechischsprächigen Gebiete des Römischen Reiches
verbreitet, sondern auch außerhalb des Reiches, jedoch in dessen Einflußgebiet und vor
allem in den hellenisierten Gegenden. Ein gutes, obwohl wenig untersuchtes46 und
bekanntes Beispiel dafür ist das bosporische Reich. Einige hier entdeckten Öllämpchen mit
Gladiatorendarstellungen (Nachahmungen der italischen Typen) wurden aus dem
Römischen Reich eingeführt47; doch sind, neben anderen örtlich gefertigten Öllämpchen48,
auch 28 Öllämpchen mit Gladiatoren- oder Soldatendarstellungen bekannt, die bei
Gorgippia hergestellt wurden 49, was die Beliebtheit der Szenen mit solchen Motiven, bzw.
der Gladiatorenkämpfe auch in diesem Gebiet an dem taurischen Bosporus andeutet. In
Vergleich zum griechischsprächigen römischen Orient, scheint hier die Lage nicht sehr
unterschiedlich zu sein, nur sind uns die munerarii unbekannt, obwohl, unserer Meinung
nach, könnte es auch in diesem Fall um die sonst auch hier epigraphisch belegten Kaiserund Stadtpriester handeln. Diese Frage ist, unseres Wissen nach, noch unerforscht.
Genau wie in den vorderasiatischen Städten, wurde das Theater aus Chersones im
ausgehenden 2. Jh. oder im beginnenden 3. Jh. umgebaut, um das für die neu eingeführten
Zirkusspiele, vor allem für Tierhetzen geeignet zu machen50. Daß hier auch
Gladiatorenkämpfe stattfanden, ist durch einen aus den westpontischen Werkstätten
stammende, im 2. Jh. datierten Marmorfries belegt51. Der Träger dieser neuen Spielen war,
angeblich, das in der ganzen Gegend durch Militärwohnungen und Inschriften gut belegte
römisches Heer52; selbst der Altar, der im Theater aus Chersones der Göttin Nemesis
gewidmet wurde, ist von einen beneficiarius der Legio XI Claudia, namens T. Flavius
Celsinus errichtet53.
Aufgrund einiger Funde mit Gladiatorendarstellungen wurde auch bei Panticapaeum
ein Amphitheater vermutet54. Es handelt, nämlich, vor allem, um die Wandmalerei eines
Kammergrabes und um Tierhetzszenen auf einem bemalten Holzsarkophag, bzw. auf dem
Relief eines anderen Holzsarkophags. Die Wandmalerei der Vorderwand des im Jahre 1841
entdeckten Kammergrabe55 zeigt drei kämpfenden Gladiatorenpaaren, die mit kurzen,
viereckigen Schilde und geraden Kurzschwerter bewaffnet sind und die mit gespitzten
(Leder?)Helme, subligacula und Sandalen ausgerüstet sind, während zwischen diesen
Szenen ein verletzter Gladiator und ein retiarius zu sehen sind, der mit derselben Helmart
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und subligaculum, wie die ober beschriebenen Gladiatorenpaaren ausgerüstet ist, aber
dessen Dreizack ungewöhnlich am anderen Ende der Waffen mit einem Speerspitz
vorgesehen ist, so daß dieser Teil wie eine mittelalterliche Flügellanze ausschaut. Die
Malerei des im Garten des Zolotarev entdeckten Holzsarkophags zeigt einen nur mit
subligaculum bekleideten bestiarius, der mit einem Dreizack einen Panther angreift56,
während das in der Durchbruchtechnik gearbeitete Relief des Holzsarkophags der
Sammlung Feldstein einen nackten bestiarius vorweist, der mit einem Speer einem auf ihm
springenden Löwe widersteht57. Unserer Meinung nach, gehört das Kammergrab,
höchstwahrscheinlich, einem munerarius, indem die Darstellungen denjenigen der
Ehrendenkmäler der munerarii sehr ähnlich sind, während der erste Holzsarkophag eher
einem munerarius als einem bestiarius gehört, weil in derselben Szene auch der häufig
dargestellte Badesklave des Verstorbenen zu sehen ist; der andere Holzsarkophag könnte
aber eher einem bestiarius zugeschrieben werden.
Es wird angenommen, daß in Noricum, um der Mitte des 1. Jh., also zur Zeit der
Einverleibung des westlichen Küstengebietes des Schwarzen Meeres in der Provinz
Moesien, für den Kaiserkult und die damit verbundenen munera das concilium provinciae
zuständig gewesen war58; es soll also um ein anderes Modell als in den griechischen
Städten zu handeln, das nur später auch dort eingeführt zu sein scheint, ohne aber die
dortige Tradition der Leitourgien abzuschaffen. Dieses späteres Mischmodell ist aber
dasjenige, was sich, tatsächlich, später in allen Provinzen, mit wenigen lokalen
Unterschiede, durchgesetzt hat.
Es bleibt zu prüfen ob dieselbe Lage in Dakien vorkommt. Die bis jetzt belegten
Evergeten aus Dakien haben sich vor allem im Baubereich ausgezeichnet, ohne daß wir die
geringsten Auskünfte über munerarii zu haben und auch über die Stadtbeamten und Priester
aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, die im Amphitheater reservierte Plätze hatten, ist nichts
in diesem Sinn überliefert worden; deswegen, weil als Spielgeber nur der Kaiser und seine
Vertreter noch anzunehmen sind, stellt sich die Frage ob diese Spiele beim größten Teil der
Bevölkerung, der am Land lebte und hauptsächlich bei den Einheimischen bekannt und
beliebt waren, auch wenn die meisten vermuteten Militäramphitheater aus Holz waren und
dessen Spuren nicht mehr erhalten geblieben sind59. Die Tatsache, daß der Kaiser
Antoninus Pius durch den Statthalter Ti. Claudius Quintilianus das Amphitheater aus
Porolissum wiederaufbauen ließ, belegt einerseits die hervorragende Rolle des Kaisers in
der Veranstaltung der Spiele, vor allem in den Militärstädten und -Lager, andererseits
deren Bedeutung für die kaiserliche Propaganda zwischen den Soldaten, die ihm nicht nur
die Kriegsgefangenen, sprich die zukünftigen Gladiatoren, sondern auch die nötige
Wildtiere besorgten60, wie es ein im Heiligtum des Apollo aus Montana der Göttin Diana
vom Ti. Claudius Ulpianus, tribunus der Cohors I Cilicum im Jahre 147 gewidmeten Altar
zeigt; der erwähnte Offizier war für den Fang von Bären und Wisente für die kaiserlichen
Tierhetzen (vermutlich die Spiele anläßlich 900 Jahren seit der Gründung Roms) zuständig,
wofür er die Hilfe einiger Abteilungen der Legionen I Italica und XI Claudia und der
Matrosen der Classis Flavia Moesica hatte61. Wie im Fall des Militäramphitheaters aus
Micia62, nimmt E. Bouley an, daß die Armee nicht nur Tiere für die kaiserlichen Tierhetzen
aus Rom fang, sondern auch für diejenige, die in den Provinzstädten und in dem eigenen
Lager stattgefunden haben63. Es wird angenommen, weil in Ulpia Traiana Sarmizegtusa
sich alljährlich das concilium Daciarum trium, unter der Führung des sacerdos arae
Augusti versammelte, daß, wie in Gallien oder Hispanien, diese Versammlung im
Amphitheater stattfand; diese Tatsache, sowie diejenige, daß der durch eine ca. 80 m
Entfernung von dieser Gebäude entdeckte Widmung eines sacerdos arae Augusti
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angedeutete Ort des Tempels Roms und des Augustus dem Amphitheater so nah sein soll64,
unterstreicht die Verbindung des Amphitheaters mit dem Kaiserkult und auch mit dem
dakischen Landtag; unserer Meinung nach, konnte auch hier, deswegen, wie in Noricum,
das concilium provinciae für die Veranstaltung der Spiele zuständig gewesen sein. Ob diese
Verpflichtung vom sacerdos arae Augusti oder von andere Würdenträger, bzw. Priester
oder von Privatleute übernommen wurde, wie etwa die reichen Freigelassenen aus dem
ordo Augustalium65, was höchstwahrscheinlich scheint, fehlen aber die epigraphischen
Belege.
Die Analyse einiger Darstellungen auf Grabdenkmäler aus Dakien könnte aber mögliche
munerarii andeuten. So, die Grabstele des augustalis L. Cassius Marcio66, die in der ersten
Hälfte des 2. Jh. datiert werden kann67, ist in ihrem unteren Teil mit langbeinigen Vögel
verziert, eher Strauße als Kraniche, Störche oder Ibisse und in keinem Fall Pfauen (wegen
dem Fehlen des charakteristischen Schweifes und weil sie lange Beine und Hälse haben)68,
könnte also mit einer Anspielung auf der Vorführung solcher Vögel anläßlich von als
augustalis im Amphitheater von Ulpia Traiana Sarmizegetusa veranstalteten venationes,
indem der Strauß, der ein "Vogel vom Übersee", der für Afrika spezifisch ist und von den
Römer erst nach den punischen Kriege kennengelernt wurde, war häufig in den Tierhetzen
benutzt, wo er von Hunden angegriffen wurde, wie das auf griechischen Kolonialmünzen zu
sehen ist69. Weil das cognomen und das höchstwahrscheinlich beim Freilassen aus dem
Sklavenstand samt dem praenomen erworbene gentilicium eine griechisch-orientalische70
und nicht mit Notwendigkeit eine nordafrikanische Herkunft andeuten, ist weniger
wahrscheinlich daß die tierische Darstellung auf der Grabstele des erwähnten augustalis
als eine mögliche Anspielung auf einer nordafrikanischen Herkunft betrachtet werden kann,
wie wir es, zum Beispiel, im Fall des Unbekannten, dem das Grabdenkmal gehörte, dessen
Basis mit dem möglichen Bild eines solchen Vogel bei Alburnus Maior entdeckt wurde 71.
Die Besprechung der Deutung der Darstellung von zwei Gladiatoren, vielleicht ein
Thraex und ein myrmillo, die falsch als genii cucullati beschrieben wurden, auf der Wand
einer aedicula mit unbekanntem Fundort, aus dem Nationalmuseum für Geschichte
Siebenbürgens aus Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár72, eines secutor in Kampf mit
einem Thraex, auf der Wand einer aedicula mit unbekanntem Fundort aus dem BrukenthalNationalmuseum aus Hermannstadt/Sibiu/Nagyszeben73, so wie der Darstellung mit zwei
Ringkämpfer auf der unveröffentlichten, bei Klein-Enyed/Sîngătin/Kisenyed (Kr.
Hermannstadt) entdeckten Wand einer aedicula, aus der archäologischen Sammlung der
Lucian Blaga- Universität zu Hermannstadt/Sibiu/Nagyszeben und der Möglichkeit, in den
Verstorbenen für die diese Denkmäler errichtet wurden kleine munerarii zu sehen,
reservieren wir sich für die Zeit der Veröffentlichung dieses letzten Stückes.
Eine wichtige Frage ist die Möglichkeit, Kämpfe zwischen Tiere und Verurteilte
(damnati ad bestias, katadikoi ) vorzuführen, indem das, wahrscheinlich, ein den
Zentralbehörden reserviertes Recht war, sei es den römischen Kaiser oder den "verbündeten
und befreundeten" Könige74, wie Herodes Agrippa, der bei Berytos zwei Heere von
insgesamt 700 verurteilte Leute vorgeführt hat75. Es gibt aber auch Belege für solche
Schauen, die von Würdenträger oder Oberpriester vorgeführt wurden, die dieses Privileg
erhalten konnten, wie etwa der Oberpriester Zenon bei Aphrodisias und der Asiarch
Philippos bei Smyrna76. Die Darstellungen von solchen Hinrichtungsszenen sind mit der
Rache der Opfer einiger Übeltäter durch deren Hinrichtung in der Arena von den
Provinzialbehörden oder von den örtlichen Würdenträger oder Priester verbunden oder mit
dem Wunsch der letzten der Nachkommenschaft die Erhaltung eines solchen Privilegs zu
erinnern. Auf der in der zweiten Hälfte des 2. Jh. datierten Grabstele der von den Räuber
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ermordeten und gerächten (interfecta a latro(nibus) et vindicata) Tochter des Ulcudius, der
Sohn des Bedarus und der Sutta, die Tochter des Epicadius aus Zegaia (Kr.
Mechedintz/Mehedinţi) sieht man eine falsch gedeutete venatio, die durch das Kampf des
Jägers mit dem Bär den Sieg über dem materiellen Tod symbolisieren soll77, die aber,
unserer Meinung nach, die Bestrafung des Übeltäters darstellt. Eine ähnliche Szene ist in
Pannonia Inferior, bei Sopianae (Pécs, Ungarn) auf einem im 2.-3. Jh. datierten
Grabstelebruchstück bekannt: im linken Teil sieht man das Maul eines Bären- oder
Löwenkopfes, das auf einen nackten, an einem Pfosten gefesselten Mann gerichtet ist und im
rechten Teil eine nackte (männliche?) Gestalt mit einem unbestimmbaren Gegenstand in der
erhobenen Rechten78. Solche Szenen sind häufiger auf Reliefs aus dem griechischsprächigen
Orient, wie etwa bei Apri, Smyrna und Ephesus79.
Laut der hier geschilderten Anschauung von E. Bouley, wäre der Fall Dakiens, wegen
der bis jetzt nachgewiesenen hervorragenden Rolle des Kaisers und dessen Vertreter in der
Veranstaltung der Spiele in der Provinz nördlich der Donau, ein anderes Modell als
dasjenige aus dem griechischen Orient, wo dafür eher die reichen Bürger, als Priester
und/oder Würdenträger oder als bloße Privatleute zuständig waren, auch wenn die Spiele
selbst der Kaiserverehrung dienen sollen und den Spielgeber, die auf dieser Weise deren
Treue gegenüber dem Reich öffentlich und feierlich ausdrücken, die Ehre für deren
Großzügigkeit gegenüber den Mitbürger zu gewinnen. Auch wenn diese Lage durch einen
niedrigen Lebensstandard, sprich eine größere Armut der mittleren Bürgerschicht, die einen
wichtigen Teil der Steuerzahler aus dieser Provinz bildeten, erklärt werden könnte, scheint
aber unwahrscheinlich, unserer Meinung nach, daß in den Städten die meisten mit den
Spielen verbundenen Verpflichtungen, außer dem kostspieligeren Bau der Amphitheater,
gewöhnlich vom Kaiser oder von seinem Statthalter übernommen gewesen zu sein; für die
Veranstaltung der Spiele in den Militäramphitheatern, nehmen jedoch O. Floca und V.
Vasiliev für Micia auch spezialisierte, dafür eingesetzte Vermittler in Anspruch80.

Luptele cu fiare sunt atestate la Tomis printr-o inscripţie funerară datată probabil
în sec. II-III, găsită în apropierea oraşului modern Constanţa, la Palas/Palazu1,
căreia Th. Gomperz, într-o comunicare publicată în 1884 de către Gr. Tocilescu, i-a
dedicat un lung comentariu2; e vorba despre un om liber (căci este reprezentat
alături de soţia sa!), bestiarul Attalos, care a ucis mulţi tauri în arenă, până ce el
însuşi a fost omorât de un taur sălbatic (un bivol, după Th. Gomperz, opinie însuşită
de I. Stoian, dar mai degrabă, după părerea noastră, vreun zimbru sau vreun bour).
Împrejurarea că amintitul bestiar a avut parte de atâtea succese arată că astfel de
jocuri nu erau rare la Tomis şi că se bucurau de aprecierea populaţiei. Ca şi în cazul
Histriei şi la Callatis, la Tomis problema spectacolelor publice (cu excepţia luptelor
de gladiatori şi a celor cu fiare) şi a organizatorilor acestora nu a fost, după ştiinţa

1

Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie, Bucarest, 1900, p.
226; L. Robert, Les Gladiateurs dans l’Orient grec, Paris, 1940, p. 107, nr. 47; I. Stoian,
Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis, Bucureşti, 1962, p. 200, nr. 6, pl.
LIII, fig. 1; ISM, II, nr. 340 (176).
2
G. Tocilescu, Neue Inschriften aus Dobrudscha und Rumänien, în: AEM, VIII (1884),
p. 9sq., nr. 23.
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noastră, decât superficial cercetată; încercăm, deci, să comentăm aici şi alte dovezi
în acest sens.
O stelă funerară din sec. II-III cu epigramă grecească pornind de la trimetrul
iambic3, ridicată pentru Amarantos, care a murit în „luptele de eroi” (tôn en heroon
machais), a prilejuit păreri diferite: „luptele de eroi” au fost privite drept o
hiperbolă sau ca o aluzie la jocurile organizate în cinstea Larilor (adesea Herôes în
textele greceşti) în cadrul cultului imperial. Cultul imperial, ca şi acela al divinului
Antinous, era condus la Tomis de către pontarh şi de către un mare preot4, care,
desigur, răspundea şi de jocurile legate de acestea 5. Aici vrem să atragem atenţia
asupra unei inscripţii de consacrare a unui templu de la Sočanica, în Moesia
Superior, aflată azi în muzeul din Priština (Kossovo, Iugoslavia), închinată eroului
Antinous, potrivit voinţei lui Hadrianus şi a fiului său adoptiv L. Aelius de către
coloni arg(entariarum) [Dardanicarum?] prin purtarea de grijă a libertului imperial
Telesphorus la 136-1376; pe baza informaţiilor despre cultul lui Antinous, organizat
de către împăratul însuşi, acesta era asociat cu oracole şi jocuri de tip grecesc
(certamina Graeca), care, după părerea noastră, erau organizate de procuratores, în
cazul acestei dedicaţii de către amintitul Telesphorus, ca în altă parte de către vreun
augustalis. În orice caz, primul care a organizat la Tomis jocuri pentru cinstirea
defunctului împărat Augustus cu prilejul zilei de naştere a acestuia (ludi natales
Caesaris) a fost, după propriile sale afirmaţii, surghiunitul poet Ovidius7, într-o
vreme în care la Tomis încă nu exista un sanctuar al cultului imperial, căci el pusese
să se ridice un altar în propria sa casă (in nostra sacrum Caesaris esse domo)8. Dacă
mai târziu şi agonotheţii răspundeau de organizarea de munera, fie şi numai la fel ca
şi edilii romani, rămâne de lămurit, deşi acest lucru, după părerea noastră, nu ar fi
improbabil la Tomis: primul agonothet al divinului Antinous de la Tomis a fost
pontarhul şi marele preot al Hexapolei, „Fiul Pontului”, T. Flavius Poseidonius, fiu
al pontarhului Phaidros, „Fiu al Cetăţii”, din tribul Argadeis, căruia i-a fost dedicată
o statuie.9 Un alt organizator de jocuri a fost la Tomis, cel mai probabil pe la 1613

Gr. G. Tocilescu, Neue Inschriften aus Rumänien, în: AEM, XIX (1896), p. 23, nr. 48;
I. Stoian, op. cit., p. 200, nr. 4; ISM, II, nr. 342 (178).
4
Cercetările mai noi, mai ales prin comparaţie cu situaţia din Asia Mică, privesc cele
două magistraturi ca diferite, dar ca fiind cumulabile: Fl. M. Popescu, Aspecte ale cultului
imperial în Pontul stâng de la Augustus la Vespasian: Locuri de cult, gerusii, koinon?, în:
Erasmus, 12 (2001), p. 23sq., n. 10.
5
L. Robert, Les Gladiateurs dans l’Orient grec, 2e éd., Amsterdam, 1971, pp. 270-275;
cf. E. Bouley, La gladiature et la venatio en Mésie Inférieure et en Dacie à partir du règne
de Trajan, în: Sargetia, XXV (1992-1994), p. 81sq. Pentru cultul imperial pe coasta
apuseană a Mării Negre: Fl. M. Popescu, op. cit.
6
P. Petrović, Палеографија римских натписа у горњој Мезији, Beograd, 1975, p.
131, nr. 12.
7
Ovidius, Epist. ex Ponto, IV, 9, 115sq., apud Publius Ovidius Naso, Epistole din exil
(traducere de E. Camilar, prefaţă, note şi indice de T. Vasilescu), [Bucureşti], 1966, p. 303.
8
Ovidius, Epist. ex Ponto, IV, 9, 105-108, apud Publius Ovidius Naso, op. cit., p. 303.
9
ISM, II, nr. 52 (18).
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169, agonothetul şi sofistul T. Cominius Claudianus Hermaphilos, care era şi
pontarh şi mare preot al Hexapolei şi „preot al celor doi împăraţi”10; fratele său mai
tânăr şi neromanizat Attalos, fiul lui Eumenes, care şi el a fost pontarh şi mai
devreme agoranom, prezida marea sărbătoare a colegiului actorilor11. Totuşi, la
Messembria, cel care pare a fi organizat în vremea lui Claudius jocuri în cinstea
împăratului este un anume Gnaios, fiul lui Gnaios, fost gymnasiarh şi agonothet.12
La Tomis sunt însă cunoscuţi, în sec. II-III, şi 6 gymnasiarhi13, dintre care 2 au
fost şi kleinokosmoi14 şi unul phylarh şi gymnasiarh al poporului15, ceea ce
dovedeşte faptul că certamina Graeca erau în continuare apreciate de către întregul
popor, deşi acum, din motive politice, întâietate aveau munera. La Histria, unde în
epoca romană sunt cunoscuţi 2 gymnasiarhi16, gimnaziul atestat epigrafic încă din
sec. II î.e.n.17 a fost restaurat, în prima jumătate a sec. III, de către Polyphemos, fiul
lui Polyphemos18; în acelaşi oraş grecesc sunt cunoscuţi, în sec. III, în vremea
agonothetului Aurelios Gregoras, fiul lui Artemidoros, membrii şi conducătorul
unui cor sacru, care a biruit, probabil, la un concurs dionysiac.19 De aceea trebuie
presupus că jocurile organizate în cadrul cultului imperial aveau, potrivit
obiceiurilor greceşti, şi întreceri atletice şi musice. În orice caz, lui Ovidius, pentru
activitatea sa de organizator de jocuri la Tomis şi în alte oraşe i-au fost închinate
decrete onorarii şi a fost răsplătit chiar şi cu o cunună nemeritată20, ceea ce trebuie
să însemne că s-au organizat şi întreceri de poetică.21
Pe baza observaţiilor lui L. Robert în legătură cu iconografia reprezentărilor de
gladiatori22, am putea presupune că la Tomis23, ca şi în Bulgaria, la Serdica24 şi

10

ISM, II, nr. 69 (35).
ISM, II, nr. 70 (36).
12
Fl. M. Popescu, op. cit., p. 18.
13
ISM, II, nr. 12; nr. 17; nr. 26; nr. 95 (61).
14
ISM, II, nr. 12.
15
ISM, II, nr. 95 (61).
16
ISM, I, nr. 223; nr. 268.
17
ISM, I, nr. 44.
18
ISM, I, nr. 181.
19
ISM, I, nr. 100.
20
Ovidius, Epist. ex Ponto, IV, 9, 102-104, apud Publius Ovidius Naso, op. cit., p. 303;
Ibidem, IV, 14, 55sq., apud Publius Ovidius Naso, op. cit., p. 316.
21
Fl. M. Popescu, op. cit., p. 18.
22
L. Robert, op. cit., pp. 47-50.
23
E. Bouley, Jeux, établissements militaires romains et urbanisation de la Dacie, în: H.
Ciugudean, V. Moga (ed.), Army and Urban development in the Danubian Provinces of the
Roman Empire. Proceedings of the International Symposium - Alba Iulia, 8th - 10th October
1999, Alba Iulia, 2000, BMA, XV, p. 89, fig. 11 (retiarius luptând cu contraretiarius);I.
Stoian, op. cit., p. 200, nr. 7, pl. LIII, fig. 2; ISM, II, 341 (177) (gladiatorul Dio(dorus?)).
24
* * *, Kunstschätze in bulgarischen Museen und Klöstern. 24. April bis 31. Juli 1964
in Villa Hügel, Essen, s.l., s.a., p. 136, nr. 171 (relief cu scene de venatio şi dresuri de
maimuţe, sec. V).
11
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poate şi în alte părţi ale ţării25, au existat monumente onorare pentru munerarii, cu
scene din jocurile organizate; aceste membra disiecta amintesc situaţia celor de la
Fjeri (Albania), provenind din monumentele Apolloniei adriatice26. Datorită scenei
de luptă redate în partea inferioară, un monument funerar al unui munerarius pare a
fi stela familiei lui Teimokrates din Nicomedia, zis Tomitanul, din tribul romanilor,
fiul lui Alexandros, datată la sfârşitul sec. II, dar nu mai târziu de domnia lui
Caracalla; fiul său, Ulpius Martinus, din acelaşi trib al romanilor, face parte dintre
„binefăcătorii distribuiţi (?) ai oraşului” (philoteimon ebtomon poleos).27 Ea
aminteşte de reprezentarea a doi gladiatori greu înarmaţi, luptând în faţa unui
arbitru şi a unei zeiţe (identificată cu Eris, zeiţa discordiei şi a luptelor, dar posibil şi
cu Nemesis, zeiţa răzbunării şi a sorţii schimbătoare) din partea inferioară a stelei
funerare a lui Ti. Iulius Rufus din Ala Scubulorum, descoperită în Pannonia
Superior, provenind de la Walbersdorf (Austria) şi datată în sec. I e.n.28; scena are
un sens atât realist, cât şi simbolic, ceea ce face greu de admis că am avea de a face
în mod sigur cu un munerarius, căci nu trebuie pierdut din vedere faptul că există
posibilitatea teoretică ca gladiatorium munera, care oricum constituiau un motiv
decorativ îndrăgit29, să fi fost reprezentate şi pe monumentele funerare ale unor
parveniţi, precum C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus30, sevir augustalis în
lipsă31, care, inculţi şi cu un evident prost gust, imitau modul de viaţă al bogaţilor
evergeţi din Asia Mică.
La Odessos au fost descoperite două înştiinţări publice pe plăci de marmură, care
invitau la jocuri: organizatorii sunt, în cazul celor de la sfârşitul sec. II sau la
începutul sec. III, marii preoţi şi bouleuţii oraşului, iar în cazul luptelor de gladiatori
şi cu fiare organizate de doi munerarii în vremea lui Alexander Severus,
participanţii sunt înşiraţi sub forma unei liste, unul dintre aceşti philotimoi fiind M.
25

Antike Denkmäler in Bulgarien unter Mitwirkung von E. Bormann, V. Dobruský, H.
Egger, H. Hartl, V. Hoffiler †, J. Oehler, K. Škorpil, A. Stein, J. Zingerle, bearbeitet von
Ernst Kalinka, Wien, 1906 (= Schriften der Balkankommisssion. Antiquarische Abteilung,
IV), col. 243sq., nr. 301, fig. 101 (Muzeul Naţional din Sofia: bestiarius cu panteră); ibidem,
col. 244sq., nr. 302, fig. 104 (Stara Zagora: retiarius şi secutor).
26
C. Praschniker, A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien und
Montenegro, Wien, 1919 (= Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung,
VIII), p. 67, fig. 81 (retiarius şi secutor); ibidem, p. 44, fig. 55 (gladiator cu scut oval şi
coif); ibidem, p. 44, fig. 54 (sagittarius); C. Patsch, Das Sandschak Berat in Albanien,
Wien, 1904 (= Schriften der Balkankomission. Antiquarische Abteilung, III), col. 157sq., nr.
10, fig. 125 (hoplomachus şi Thraex).
27
ISM, II, nr. 256.
28
A. Neumann, Die Reliefs der Stadtgebiete von Scarbantia und Savaria, Wien, 1974 (=
CSIR Österreich, I/5), nr. 9.
29
Petronius, Satyricon, 29, apud Seneca, Petroniu, Apokolokyntosis / Satyricon (trad.,
prefaţă şi note de E. Cizek), [Bucureşti], 1967, p. 77; ibidem, LII, apud Seneca, Petroniu, op.
cit., p. 115.
30
Petronius, Satyricon, 71, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 150.
31
Petronius, Satyricon, 71, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 152.
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Aurelius Simon, fiul lui Simon, bouleut şi mare preot al oraşului, deci al cultului
imperial celebrat acolo.32 La Nicopolis ad Istrum, organizatorii de lupte de
gladiatori şi de fiare, cândva între 161-163, sunt marele preot al oraşului, Minicius
O... şi fiica sa Minicia Firmina, iar invitaţia începe cu o formulă oficială, foarte
asemănătoare cu cele mai târzii de la Odessos.33 L. Robert pune în legătură
inscripţia funerară a lui Amarantos cu luptele de gladiatori şi de fiare organizate la
sfârşitul sec. II, la Tomis, ca mari preoţi ai cultului imperial de către doi pontarhi,
Aurelius Priscius Annianus şi Aurelius Priscius Isidorus, care erau şi bouleuţi ai
oraşului Flavia Neapolis din Samaria (Syria)34, pentru că pe monumentul funerar al
unui pontarh necunoscut din acest oraş, care avusese de două ori această
magistratură, apare aceeaşi expresie, "luptele lui Ares" (Araios âthla), deşi această
presupunere nu este împărtăşită de I. Stoian35; actualele cunoştinţe despre existenţa
unui amfiteatru la Tomis şi argumentaţia filologică a lui L. Robert confirmă însă
presupunerea învăţatului francez. Jocurile organizate de către Aurelius Priscius
Isidorus în timpul primului său pontarhiat, probabil împreună cu soţia sa, marea
preoteasă Ulpia Matrona, au durat nu mai puţin de 6 zile36; se presupune că
Aurelius Priscius Annianus, care este cinstit pentru binefacerile sale împreună cu
soţia sa, marea preoteasă Iulia Apolauste, ar fi fiul acestuia37.
Situaţia descrisă mai sus nu a fost însă valabilă pentru orice epocă. La Callatis,
la mijlocul sec. I, cele mai importante sărbători erau acelea închinate cultului
imperial38; e îndoielnic dacă, la fel ca în Asia Mică, sărbătorile fiecărui oraş erau
conduse din metropola provinciei, respectiv a comunităţii încă din sec. I.39 În
această vreme, la Odessos, un cetăţean roman, anume Claudius Aquila, era
agonothet la ludi magni quinquennales, care au fost puse în legătură de către Fl. M.
Popescu, împotriva presupunerii lui G. Mihailov, cu cultul Romei şi al
împăratului.40 Se presupune, pe baza cercetării săracului material epigrafic, că, în
această vreme, anume după 46, atât la Callatis, cât şi la Histria şi probabil şi la
Odessos de cinstirea Romei şi a împăratului, ca şi pentru toate problemele privind
relaţiile cu Roma răspundeau gerousiile înfiinţate o dată cu stingerea casei regale
odryse şi a încorporării litoralului vest-pontic în provincia Moesia şi, uneori,
adunările sacerdotale sau anumiţi preoţi şi încă nu comunităţile de oraşe greceşti,
atestate abia mai târziu41; după părerea noastră, această măsură avea şi menirea de a
afirma şi de a apăra împreună „independenţa” oraşelor greceşti, conştiente de
32

E. Bouley, La gladiature et la venatio en Mésie Inférieure et en Dacie..., p. 81.
Ibidem, p. 82.
34
Ibidem, p. 81; cf. ISM, II, nr. 96 (62) şi nr. 97 (63).
35
ISM, II, nr. 188 (24).
36
E. Bouley, op. cit., p. 82; cf. ISM, II, nr. 96 (62).
37
ISM, II, nr. 97 (63).
38
ISM, III, nr. 31; nr. 32.
39
Fl. M. Popescu, op. cit., p. 18.
40
Ibidem, p. 18.
41
Ibidem, pp. 19-22.
33

145

Acta Terrae Septemcastrensis
alteritatea lor etnoculturală, faţă de autorităţile provinciei şi structurile provinciale
romane.
Inscripţia funerară a lui Amarantos reflectă, într-o oarecare măsură, această
particularitate a unei lumi supuse transformării unora dintre obiceiurile ei
tradiţionale în legătură cu aceste „obiceiuri străine”. Expresia „lupte de eroi” poate,
aşadar, să se refere şi la percepţia jocurilor de gladiatori, de fapt la gladiatorii înşişi,
la fel ca pe alte inscripţii, jocurile sunt numite „certurile lui Ares” (ton en stadiois
aresanta areioisi neikesin) şi gladiatorii „muritorii dragi lui Ares” (areiphilon –
photôn – stratien).42 După L. Robert, aceste expresii au fost preluate din
vocabularul jocurilor atletice specifice grecilor, la fel ca şi folosirea cuvântului
stadion pentru a desemna amfiteatrul.43 Din pricina caracterului străin al acestor
munera, care până la urmă par a fi fost totuşi apreciate de greci, este de presupus că,
după model roman, ele au fost introduse o dată cu cultul, legat de acestea, al
împăratului roman. Aşa cum L. Robert a constatat pentru provinciile orientale şi în
Moesia Inferior organizatorii de spectacole erau reprezentanţi ai aristocraţiei locale,
membri ai sfatului orăşenesc, dar mai ales marii preoţi ai oraşului, pentru care
asemenea activităţi erau o obligaţie socială legată de demnitatea lor politică şi
avere, asemănătoare leitourgiilor de tradiţie grecească.44 Pe lângă monumentele
citate, care laudă generozitatea organizatorului de jocuri şi amintitele monumente
funerare de gladiatori de la Tomis, cele 3 monumente funerare de gladiatori de la
Marcianopolis (al lui Smaragdos, pierit în cea de a XX-a luptă, a secutor -ului pierit
în cea de a II-a luptă Markianos-Polineukes şi a unui gladiator cu armatura
nedeterminată), stela funerară a unui retiarius de la Nicopolis ad Istrum şi a unui
altuia, de la Dionysopolis45 adeveresc că în sec. II-III jocurile de tip roman nu mai
erau o raritate în Moesia Inferior.
„Jocurile romane” (ta Romaion âthla) s-au răspândit din locul lor de origine nu
numai în regiunile grecofone ale Imperiului roman, ci şi în afara acestuia, totuşi
numai în sfera sa de influenţă şi în regiunile elenizate. Un bun exemplu în acest
sens, deşi puţin studiat46 şi cunoscut este Regatul bosporan. Câteva opaiţe cu
reprezentări de gladiatori (imitaţii ale unor tipuri italice), descoperite aici, au fost
importate din Imperiul roman47; cu toate acestea, pe lângă alte opaiţe de producţie
locală48 sunt cunoscute şi 28 de opaiţe cu reprezentări de gladiatori sau soldaţi, care
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L. Robert, op. cit., p. 22.
E. Bouley, op. cit., p. 81.
44
Ibidem, p. 82.
45
Antike Denkmäler in Bulgarien..., col. 242sq., nr. 300, fig. 101; E. Bouley, op. cit.,p.
89sq.
46
A. N. Šeglov, К вопросу о гладиаторских боях в Херсонесе Таврическом, în:
Eirene, 1969.
47
G. A. Cvetaeva, Боспор и Рим, Moskva, 1979, p. 87, fig. 28.
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Ibidem, p. 117; cf. O. F. Val’dgauěr, Античные глиняные светилники, Sankt
Petersburg, 1914, nr. 196, 361, 351.
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au fost produse la Gorgippia49, ceea ce indică aprecierea scenelor cu astfel de
motive, respectiv cu lupte de gladiatori şi în acest ţinut al Bosporului tauric. Situaţia
nu pare aici prea deosebită în comparaţie cu Orientul grecofon roman, doar
munerarii fiindu-ne necunoscuţi, cu toate că, după părerea noastră, ar putea fi vorba
şi în acest caz de preoţii imperiali şi orăşeneşti, de altminteri atestaţi epigrafic şi
aici. Această problemă este, după ştiinţa noastră, încă necercetată.
La fel ca şi în oraşele microasiatice, teatrul din Chersones a fost transformat la
sfârşitul sec. II sau la începutul sec. III, pentru a-l face potrivit pentru jocurile de
circ nou-introduse, mai ales pentru luptele cu fiare50. Că şi aici aveau loc lupte de
gladiatori este dovedit de o friză din marmură, datată în sec. II, provenind din
atelierele vest-pontice51. Purtătorul acestor noi jocuri a fost, probabil, armata
romană, bine atestată în întreaga regiune prin locuinţele militare şi inscripţii52; chiar
altarul dedicat în teatrul de la Chersones zeiţei Nemesis a fost ridicat de către un
beneficiarius din legiunea a XI-a Claudia, pe nume T. Flavius Celsinus.53
Pe baza unor descoperiri cu reprezentări de gladiatori, un amfiteatru a fost
presupus şi la Panticapaeum.54 Este vorba, de fapt, mai cu seamă de pictura murală
a unei camere funerare şi de scenele cu lupte cu fiare de pe un sarcofag de lemn
pictat, respectiv pe relieful unui alt sarcofag din lemn. Pictura murală a peretelui
anterior al unei camere funerare descoperite în anul 184155 prezintă trei perechi de
gladiatori luptându-se, înarmaţi fiind cu scuturi scurte, patrulatere şi spade scurte
drepte, echipaţi cu coifuri ascuţite (din piele?), subligacula şi sandale, între aceste
scene găsindu-se un gladiator rănit şi un retiarius, care este echipat cu acelaşi tip de
coif şi cu subligaculum, ca şi perechile de gladiatori mai sus descrise, dar al cărui
trident este prevăzut, în mod neobişnuit, la celălalt capăt cu un vârf de lance, astfel
că această parte a armei arată ca o lance medievală cu aripioare. Pictura
sarcofagului de lemn descoperit în grădina lui Zolotarev prezintă un bestiarius
îmbrăcat numai cu subligaculum şi care atacă cu un trident o panteră56, în timp ce
G. A. Cvetaeva, op. cit., p. 117; cf. I. T. Kruglikova, Синдская габань. Горгиппия.
Анапа, Moskva, 1975, p. 55.
50
G. A. Cvetaeva, op. cit., p. 115; cf. O. I. Dombrovskij, Розкопки античного театру
в Херсонесі, în: Археологія, X (1957), p. 94; idem, Античный театр в Херсонесе, în:
СХМ, 1, (1960), p. 32.
51
G. A. Cvetaeva, op. cit., p. 115; cf. IOSPE, nr. 483; A. N. Šeglov, op. cit., p. 99.
52
G. A. Cvetaeva, op. cit., pp. 33-50 şi 115.
53
Eadem, p. 115; cf. Š. I. Solomonik, Алтарь Немесиды из Херсонеса, în: BДИ, 2
(1960), p. 133; Š. I. Solomonik, Новые эпиграфические памятники Херсонеса, Kiev,
1964, nr. 121.
54
G. A. Cvetaeva, op. cit., p. 115; cf. M. I. Rostovcev, Античная декоративная
живопись на Юге Росси, p. 356, pl. XC/1-2 und XCI/1.
55
G. A. Cvetaeva, op. cit., pp. 116 und 117, fig. 38; M. I. Rostovcev, op. cit., p. 356, pl.
XC/1-2.
56
G. A. Cvetaeva, op. cit., p. 117, fig. 39; cf. M. I. Rostovcev, op. cit., p. 226, pl. XCI/1;
M. I. Sokol’skij, Античные деревянные саркофаги Севернего Причерноморья, p. 67, pl.
39/2.
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relieful realizat în tehnica traforajului al sarcofagului de lemn din colecţia Feldstein
arată un bestiarius nud, care se opune cu o suliţă unui leu sărind asupra sa57. După
părerea noastră, camera funerară aparţine, foarte probabil unui munerarius, dat fiind
că reprezentările sunt foarte asemănătoare celor de pe monumentele onorare ridicate
pentru munerarii, în timp ce primul sarcofag aparţine mai degrabă unui munerarius
decât unui bestiarius, pentru că în aceeaşi scenă este reprezentat şi sclavul-băieş al
defunctului; celălalt sarcofag din lemn ar putea fi atribuit însă mai degrabă unui
bestiarius. Se presupune că în Noricum, la mijlocul sec. I, aşadar în vremea
încorporării litoralului vestic al Mării Negre în provincia Moesia, de cultul imperial
şi de munera legate de acesta răspundea concilium provinciae58; ar fi vorba, aşadar,
de un alt model decât în oraşele greceşti, care abia mai târziu a fost introdus şi
acolo, fără a desfiinţa tradiţia leiturgiilor. Acest model mixt este însă acela care, de
fapt, se va impune în toate provinciile, cu puţine deosebiri locale.
Rămâne de verificat dacă această situaţie apare în Dacia. Evergeţii atestaţi până
acum în Dacia s-au distins mai ales în domeniul construcţiilor, fără ca să avem cele
mai mici informaţii despre munerarii şi nici în legătură cu magistraţii orăşeneşti şi
preoţii de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, care aveau locuri rezervate în amfiteatru,
nu ni s-a transmis nimic în acest sens; de aceea, pentru că drept organizatori de
spectacole mai pot fi presupuşi doar împăratul şi reprezentanţii săi, se pune
întrebarea dacă aceste jocuri erau cunoscute şi apreciate de cea mai mare parte a
populaţiei, care locuia la ţară şi, mai ales, de către băştinaşi, chiar dacă cele mai
multe amfiteatre militare erau din lemn şi urmele lor nu s-au mai păstrat.59
Împrejurarea că împăratul Antoninus Pius prin guvernatorul Ti. Claudius
Quintilianus a pus să se reconstruiască amfiteatrul de la Porolissum dovedeşte, pe
de o parte, rolul preeminent al împăratului în organizarea de spectacole, mai cu
seamă în centrele militare, iar pe de altă parte importanţa acestora pentru
propaganda imperială în rândurile soldaţilor, care îi furnizau nu numai prizonierii
de război, adică viitorii gladiatori, ci şi fiarele necesare60, cum o arată altarul
închinat la sanctuarul lui Apollo din Montana zeiţei Diana de către Ti. Claudius
Ulpianus, tribunus în Cohors I Cilicum în anul 147; amintitul ofiţer răspundea de
prinderea urşilor şi zimbrilor pentru luptele imperiale cu fiare (probabil jocurile cu
prilejul a 900 ani de la întemeierea Romei), pentru care avea sprijinul unor
detaşamente din legiunile I Italica şi a XI-a Claudia şi a marinarilor din Classis
Flavia Moesica.61 Ca şi în cazul amfiteatrului de la Micia62, E. Bouley presupune că
armata prindea animale nu numai pentru luptele imperiale cu fiare de la Roma, ci şi
pentru acelea care aveau loc în oraşele provinciei şi în castrul
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propriu63. Pentru că la Ulpia Traiana Sarmizegtusa se întrunea anual concilium
Daciarum trium, sub conducerea unui sacerdos arae Augusti, se presupune că, la fel
ca în Gallia sau Hispania, această întrunire avea loc în amfiteatru; această
împrejurare, ca şi aceea că locul templului Romei şi al lui Augustus, indicat de
descoperirea unei dedicaţii a unui sacerdos arae Augusti la o depărtare de cca. 80 m
de amfiteatru,. era atât de apropiat de această clădire64, subliniază legătura
amfiteatrului cu cultul imperial şi cu adunarea provincială a Daciei; după părerea
noastră, şi aici, la fel ca şi în Noricum, se poate ca de organizarea de jocuri să fi
răspuns concilium provinciae. Că această obligaţie a fost preluată de către sacerdos
arae Augusti sau de alţi demnitari, respectiv preoţi sau particulari, precum, de pildă,
bogaţii liberţi din ordo Augustalium65, ceea ce pare foarte probabil, ne lipsesc însă
dovezile epigrafice.
Analiza unor reprezentări de pe monumente funerare din Dacia ar putea indica
însă posibili munerarii. Astfel, stela funerară a augustalului L. Cassius Marcio66,
databilă în prima jumătate a sec. II67, decorată în partea ei inferioară cu păsări cu
picioare lungi, mai curând struţi decât cocori, berze ori ibişi şi în nici un caz păuni
(datorită lipsei cozii caracteristice şi a faptului că au picioare şi gâturi lungi)68, ar
putea fi legată de o aluzie la prezentarea unor astfel de păsări cu prilejul unor
venationes oferite în calitate de augustalis în amfiteatrul de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, struţul, socotit o „pasăre de peste mare”, specifică Africii şi
cunoscută de romani abia după războaiele punice, fiind des folosită în luptele cu
fiare, unde era atacată de câini, cum se vede pe unele monede greceşti coloniale69.
Dat fiind că cognomen-ul, ca şi gentiliciul primit, foarte probabil, o dată cu
praenomen-ul, la eliberarea din sclavie, sugerează o origine greco-orientală70 şi nu
cu necesitate una nord-africană, este mai puţin probabil ca reprezentarea animalieră
de pe stela funerară a amintitului augustal să poată fi privită ca posibilă aluzie la o
origine nord-africană a sa, cum presupunem în legătură cu anonimul căruia îi
aparţinuse un monument a cărui bază, cu posibila imagine a unei astfel de păsări, a
fost descoperită la Alburnus Maior71.
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Discutarea semnificaţiei reprezentării a doi gladiatori, probabil un Thraex şi un
myrmillo, greşit descrişi drept genii cucullati, pe un perete de aedicula cu loc de
descoperire necunoscut, păstrat la Muzeul de Istorie a Transilvaniei de la ClujNapoca72, a unui secutor în luptă cu un Thraex, pe un perete de aedicula cu loc de
descoperire necunoscut, păstrat la Muzeul Brukenthal din Sibiu73 şi a reprezentării
unei scene cu doi luptători pe un perete de aedicula inedit, descoperit la Sângătin
(jud. Sibiu) şi păstrat în colecţia arheologică a Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu şi a posibilităţii de a vedea în defuncţii pentru care au fost ridicate aceste
monumente mici munerarii ne-o rezervăm pentru momentul publicării acestei
ultime piese.
O problemă importantă este aceea a posibilităţii prezentării de lupte între fiare şi
condamnaţi (damnati ad bestias, katadikoi), pentru că ele constituiau, se pare, un
drept rezervat autorităţilor centrale, fie că este vorba de împăraţii romani sau de regi
„aliaţi şi prieteni”74, precum Herodes Agrippa, care a prezentat la Berytos două
armate de condamnaţi, însumând 700 de persoane75. Există însă şi atestări ale unor
astfel de spectacole, date de către magistraţi sau mari preoţi, care puteau primi acest
privilegiu, precum marele preot Zenon la Aphrodisias şi asiarhul Philippos la
Smyrna.76 Reprezentările unor astfel de scene de execuţie se leagă de răzbunarea
victimelor unor răufăcători prin executarea lor în arenă de către autorităţile
provinciale ori de către magistraţii şi preoţii locali sau chiar de dorinţa acestora din
urmă de a aminti posterităţii dobândirea unui asemenea privilegiu. Pe stela funerară
a fiicei lui Ulcudius, fiul lui Bedarus şi a lui Sutta, fiica lui Epicadius, ucisă de
tâlhari şi răzbunată (interfecta a latro(nibus) et vindicata) de la Zegaia (jud.
Mehedinţi), datată în a doua jumătate a sec. II e.n. se distinge o scenă de venatio,
greşit interpretată ca reprezentând victoria asupra morţii materiale prin lupta
vânătorului cu ursul77, care, după părerea noastră reprezintă pedepsirea răufăcătorului. O scenă asemănătoare se cunoaşte în Pannonia Inferior, la Sopianae (Pécs,
Ungaria) pe un fragment de stelă funerară, datată la cumpăna sec. II-III: în partea
stângă se distinge botul unui cap de urs sau leu îndreptat spre un bărbat nud, legat
de un stâlp, iar în dreapta un personaj (masculin?) nud, cu un obiect neidentificabil
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în mâna dreaptă ridicată.78 Ele sunt mai frecvente pe reliefuri din Orientul grecofon,
ca de pildă la Apri, Smyrna şi Ephesus.79
După opinia exprimată de E. Bouley, datorită rolului preeminent atestat până
acum al împăratului şi al reprezentanţilor săi în organizarea de spectacole în
provincia de la nord de Dunăre, cazul Daciei ar reprezenta un alt model decât acela
din Orientul grecofon, unde de aceasta se ocupau mai curând cetăţenii bogaţi, ca
preoţi şi/sau magistraţi sau ca simpli particulari, chiar dacă jocurile însăşi trebuiau
să slujească cinstirii împăratului, iar organizatorilor, care astfel îşi exprimau public
şi solemn credinţa faţă de Imperiu, spre a dobândi cinstire pentru generozitatea lor
faţă de concetăţeni. Chiar dacă această situaţie poate fi explicat printr-un nivel de
trai mai scăzut, adică printr-o mai mare sărăcie a categoriei de mijloc a cetăţenilor,
care reprezentau o parte importantă a contribuabililor din această provincie, pare
însă improbabil, după părerea noastră, ca cele mai multe obligaţii legate de jocuri,
în afara costisitoarei construcţii a unui amfiteatru, să fi fost în mod obişnuit preluată
în oraşe de către împărat sau de către guvernatorul său; pentru organizarea de
spectacole în amfiteatrele militare, O. Floca şi V. Vasiliev au în vedere, totuşi, la
Micia, intermediari specializaţi.80
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HOTAR, GRANIŢĂ ŞI / SAU FRONTIERĂ
ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU
Ioan Marian ŢIPLIC
ABSTRACT
These three terms had used from many researchers without to analyse what it means
each of them. We think that is a very usefull paper to try to find out when and which terms is
proper to use, because each of them can have a special means. In our reference material
manz researchers deny the existence of border, how we understand now this term, in Middle
Ages.
The Boundary is an verry common terms from the first centuries of Middle Ages and it
is used to appoint a property but the limit of this property, too. The Border is more typical
for the medieval documents, when is need to appoint political limits for a kingdom and the
Frontier, an modern terms, is used as a draft for the military limits of an kingdom.

Clarificarea problematicii referitoare la modalităţile de delimitare a teritoriului
în cadrul căruia se exercită o autoritate politică şi implicit militară, a făcut obiectul
mai multor cercetători preocupaţi de perioada antichităţii romane, existând o
multitudine de abordări în ceea ce priveşte graniţa – limes-ul – Imperiului Roman.
Mai puţin abordată, în peisajul bibliografic românesc, a rămas această problemă
pentru perioada medievală timpurie şi acest lucru s-a datorat în mare măsură
penuriei de informaţii documentare privitoare la domeniul în cauză, dar şi unei
cercetări arheologice deficitare în ceea ce priveşte domeniul fortificaţiilor de
graniţă. Dacă ar fi să căutăm o altă motivaţie pentru care istoriografia română a
ocolit problematica graniţelor în evul mediu nu putem decât să observăm că această
problematică face parte dintr-o temă mult mai vastă – începuturile evului mediu pe
teritoriul nord-dunărean –, care a reprezentat şi încă reprezintă o chestiune fierbinte
în ceea ce priveşte abordarea ei. Istoriografia română postbelică s-a axat în
cercetarea, în general, a istoriei teritoriilor actuale ale României pe translarea
graniţelor politice de la 1918 în epoci istorice anterioare, datorită naţionalismului
impregnat de către autoritatea de stat. În opinia noastră, această orientare a generat
ocolirea de către cercetarea medievistică românească a acelor teme care nu au fost
în concordanţă cu linia oficială ce promova ideea unităţii culturale între cele trei
formaţiuni politice din spaţiul carpato-danubian.
Necesitatea unor studii pertinente care să abordeze problematica fortificaţiilor
de frontieră este susţinută şi de A. A. Rusu, care spune: cred că avem nevoie de o
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globală analiză a sistemelor frontaliere pe care statul maghiar le-a promovat ori
adoptat în perioada arpadiană.1
Nu se poate nega faptul că la nivel european, din secolul al XII-lea, hotarele nu
mai pot fi disociate de punctele fixe de apărare.2 Mai bine documentată şi supusă
analizei, graniţa de V (pl. ) a regatului arpadian către Imperiul German3 este
capabilă să ofere termene sugestive de comparaţie pentru Transilvania. După
decăderea statului carolingian, graniţa sa răsăriteană a fost moştenită de tânărul stat
german. Hermann Aubin numea graniţa germană de V o graniţă internă, spre
deosebire de graniţa de E, adevărata graniţă externă.
Graniţa a reprezentat un element fundamental al sistemului politico-militar, o
delimitare a autorităţii şi competenţei unui stat simbolizat de şef, o barieră de
protecţionism economic şi cultural. Pentru orice tip de stat, marcarea limitelor
reprezenta un atribut de rigoare şi bună organizare.4 Graniţa, în mentalitatea
medievală, a reprezentat o limită de demarcaţie naturală, cum ar fi un curs de apă,
un lanţ muntos etc., fiind determinată de unele reminiscenţe antice. Faptul că
existau graniţe, clar stabilite pe anumite elemente de relief ne spune şi textul
referitor la ducatul lui Glad, care se întindea de la Mureş la Orşova (a fluvio Morus
asque ad castrum Urscia), deci graniţa era delimitată de Mureş, Tisa, Dunăre şi
Carpaţi5, precum şi atenţia acordată organizării unei graniţe militare între Ungaria şi
Imperiul German în cursul secolului al XI-lea.6 Pentru graniţa de V a regatului
arpadian în secolele XI-XIII întâlnim şi denumirile de Predealpaß (= „poartă” de
trecere), Predilpaß7, Predel8 (= graniţă), denumire ce o avem atestată şi în lanţul
Carpaţilor Orientali şi cel al Carpaţilor Meridionali.
Frontiera, aşa cum este definit termenul astăzi, reprezintă linia naturală sau
convenţională trasată între diferite puncte de pe suprafaţa globului, care
delimitează teritoriul unui stat de teritoriul altui stat, de marea liberă, de spaţiul
A. A. RUSU, Antal Lukacs, Ţara Făgăraşului în evul mediu (secolele XIII-XVI), în
Mediaevalia Transilvanica, III, 1999, nr. 1-2, p. 158.
2
Vezi pentru această problematică V. HASENÖHRL, Deutschlands südöstliche
Marken im 10., 11. und 12. Jahrhundert, AÖG, Bd. 82, 1895, s. 504
3
H. AUBIN, Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches, în: Historischer Verein, 28,
1938; H. AUBIN, Von Raum und Grenzen des deutschen Volkes, 1938; M. HORWATH,
Nyugati Határvédemünk strategiai taktikaijelentöségének néhány kérdése a XI-XII.
században, în: HK, Budapesta, 4, nr. 1-2, 1957, p. 169-170; F. POSCH, Die deutschungarische Grenzentwinklung im 10. und 11. Jahrhundert auf dem Boden der Heutigen
Steiermark, în: Festschrift für Balduin Saria zum 70. Geburtstag, pp. 114-127.
4
A. A. RUSU, Cetăţi din voievodatul Transilvaniei (sec. XI-XIV), Cluj-Napoca, 1987,
teză de doctorat, p. 168.
5
Anonymus, XLIV.
6
F. POSCH, Die deutsch-ungarische Grenzentwicklung, p. 121.
7
Ibidem, p. 122.
8
Într-un document din 1233, care se referă la localităţile Schillingsdorf, Schftal,
Rohrbach şi Stifting de la E de Graz, se spune: in monte, qui dicitur Predel
(Steiermärkisches Urkundenbuch, 2, nr. 303).
1
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cosmic. Frontiera delimitează juridic cadrul în care statul îşi exercita suveranitatea
sa deplină şi exclusivă. Frontierele de stat sunt inviolabile, ca şi teritoriul de stat,
respectarea lor fiind o condiţie sine qua non a promovării unor relaţii normale, de
cooperare şi securitate între state.9 Este, deci, un termen sinonim cu cel de graniţă,
aşa cum şi termenul hotar poate avea aceeaşi semnificaţie, ultimul a căpătat prin
extensie şi înţelesul de regiune sau ţară.10 Frontierele pot fi politice, militare,
geografice, lingvistice şi în analiza procesului formării frontierelor trebuie avută în
vedere dimensiunea figurativă a termenului. Imaginarul medieval nu delimitează
foarte clar termenii de hotar, înţeles ca şi graniţă, limită a unor proprietăţi, şi de
frontieră, înţeles ca limită militară nu numai politică. Într-o oarecare măsură se
poate spune că termenul de frontieră reprezintă forma complexă de desemnare a
limitelor teritoriale.
C. Rezachievici, referindu-se la frontierele medievale apreciază just că această
noţiune se deosebeşte de cea actuală, dar el spune că, bazându-se pe echilibrul de
forţe şi pe jocul raporturilor de suzeranitate-vasalitate, frontierele nu cunoşteau
accepţiunea de hotare naturale decât în cadrul marilor obstacole, îndeosebi a
fluviilor sau munţilor.11 Apreciem ca justă această observaţie, deşi ni se pare un pic
hilară, avându-se în vedere că elementele naturale folosite în evul mediu pentru
delimitarea unor teritorii au fost întotdeauna cursurile de apă sau înălţimile care sau constituit în hotar naturale. În ceea ce priveşte teritoriul transilvan trasarea
limitelor sale – politice şi/sau militare – s-a făcut întotdeauna urmărindu-se
elemente naturale, care permiteau o bună delimitare a teritoriului în raport cu un stat
sau o putere vecină. Tot. C. Rezachievici apreciază că intrarea teritoriului transilvan
sub autoritatea maghiară s-a făcut din necesitatea stabilirii unei graniţe pe un
element natural – Carpaţii –, deoarece fluviul Tisa nu a delimitat în evul mediu
spaţiile maghiar şi transilvan.12 Nu dorim să adâncim acest subiect, care nu face
obiectul dezbaterii noastre, dar trebuie subliniat faptul că motivele integrării
teritoriului transilvan în cadrul regatului arpadian au rădăcini mult mai adânci şi
explicaţii mai ales de natură economică şi politică: salinele din zona Mureşului şi
politica de expansiune promovată de regalitatea arpadiană în secolele XI-XII.
În evul mediu termenul de frontieră a avut o accepţie militară, mai ales
începând cu secolul al XIV-lea, odată cu dezvoltarea procesului de centralizare
administrativă şi de construire a unor limite din ce în ce mai fortificate.13 În
perioada de început a evului mediu termenul era moştenit în accepţiunea sa antică şi
anume de frontieră naturală, de obstacol natural şi exemple în acest sens sunt
9

M. D. POPA (coord.), Dicţionar Enciclopedic, D-G, II, Bucureşti, 1996, p. 380-381.
Ibidem, H-K, III, p. 118.
11
C. REZACHIEVICI, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu,
Bucureşti, 1998, p. 32.
12
Ibidem., pp. 35-36.
13
M. TĂNASE, La Transylvanie méridionale des XIIe-XIIIe siècles, l’ambiguïté des
frontières „naturelles”, în: Frontieres. Congres national des societes historiques et
scientifiques 125e, Lille, 2000, 2002, p. 16.
10
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frontiera naturală a Dunării (limes-ul dunărean) sau cea a Rinului (limes-ul renan).
Folosirea elementelor de relief pentru marcarea limitelor teritoriale ale unui stat şi
transformarea lor în frontieră prin fortificare este necesară şi se impune ca singură
soluţie în condiţiile în care cartografia apare abia în secolul al XVI-lea, moment de
la care se poate reprezenta limita unui teritoriu indiferent de elementele geografice,
ce nu mai reprezintă principalul punct de raportare.
Definiţia de mai sus nu se poate, însă, aplica cu stricteţe pentru toate etapele
istorice, ea suferind nuanţări datorate unor condiţionări de ordin politic. Totuşi,
indiferent de perioadă acolo unde a existat o formă de organizare politică a existat şi
o delimitare a teritoriului asupra căruia se exercita această autoritate. Delimitările
teritoriilor – graniţele – erau determinate încă din perioada antică de formele de
relief, după cum spuneam şi mai sus, acestea constituind uneori, nu numai o barieră
naturală, deci o graniţă politică şi militară, ci şi una culturală.14 Pentru Imperiul
Roman, Dunărea şi Rinul au reprezentat o frontieră ideală, o demarcaţie netă între
Oikumene şi Barbaricum. Depăşirea ei prin cucerirea Daciei a fost o situaţie de
excepţie15, de altfel, Imperiul Roman a renunţat destul de repede la acest avanpost
nord-dunărean, repliind apărarea exclusiv pe Dunăre. După prăbuşirea Imperiului
Roman, începând cu secolul al IX-lea Dunărea redevine frontieră când, prin
războaiele purtate de Ioan Tzimiskes în 971 şi Vasile al II-lea în 1000-1001, se
reorganizează apărarea acestei bariere naturale.16 Din punct de vedere al
delimitărilor culturale nu mai există o astfel de separare strictă, deoarece în
regiunile de margine ale Imperiului Bizantin, în cursul secolelor VII-XI are loc un
mixaj de populaţie, datorat noii orientări militare în ceea ce priveşte implicarea
populaţiilor de la marginea frontierei în apărarea acesteia. Un principiu, de altfel
mult mai vechi, dar care, după modelul carolingian, se răspândeşte forte mult în
lumea evului mediu timpuriu, datorită presiunii exercitate de populaţiile migratoare
la marginea „lumii civilizate” şi neputinţei acesteia de a menţine un sistem defensiv
de graniţă foarte complex.
Vechiul sistem antic, bazat pe un limes fortificat identificat şi cu graniţa politică
a statului, limes capabil să oprească atacurile populaţiilor din afara graniţelor, este
înlocuit începând cu secolul al VIII-lea cu unul bazat pe organizarea unor teritorii
tampon şi pe folosirea unor populaţii cu atribuţii de grăniceri. În partea occidentală
a Europei acest sistem este impus mai ales de Carol cel Mare, fiind o preluare a
sistemului din ultima perioadă a Imperiului Roman, bazat pe acei feoderati, iar în
partea răsăriteană a fost impus de Imperiul Bizantin. Medievalii nu îşi puteau
14

Nu dorim să deschidem aici o polemică cu privire la valabilitatea sau nu a acestor
graniţe naturale, dacă ele erau sau nu permeabile, ştiindu-se că au existat cazuri în care nu
au acţionat, cel puţin din punct de vedere cultural, ca nişte bariere stricte. Însă, în ceea ce
priveşte valabilitatea lor ca graniţe politice nu există nici un fel de dubiu.
15
E. CIZEK, L’image de l’autre et les mentalités romaines aux Ier-IVe siècles de notre
ère, în: Cahiers roumains d’études littéraires, 4, 1998, p. 8.
16
Al. MADGEARU, Dunărea în epoca bizantină (secolele X-XIII): o frontieră
permeabilă, în: RI, X, 1-2, 1999, p. 41.
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permite să organizeze sisteme de graniţă care să fie potenţial utile, ci doar cele care
erau într-adevăr funcţionale, astfel frontiera, în accepţiunea sa generală, nu are
aceeaşi valoare ca limesul din epoca romană17, înţeles în linii mari şi ca limită
politică, deci ca şi graniţă.
La nivelul secolelor XI-XII, datorită migraţiilor unor populaţii care au antrenat
masive modificări demografice şi politice, limitele regatului arpadian sunt relativ
fluctuante. Aceasta şi din cauză că procesul de definitivare statală început de Geza
se află în plină desfăşurare, putând vorbi de apariţia unei frontiere incipiente în
momentul în care regalitatea arpadiană îşi manifestă deschis intenţia fixării unor
graniţe stabile prin crearea de unităţi administrative în cadrul unui complex sistem
centralizat: comitatele castrense şi cele de graniţă. La sfârşitul secolului al XII-lea
peisajul politico-demografic al Transilvaniei era reprezentat în felul următor18:
la N de linia Oltului un teritoriu în care se remarcă formarea de
comitate castrense;
în estul şi sudul Transilvaniei, începutul unei colonizări a secuilor şi
saşilor, precum şi păstrarea unor populaţii cu valenţe grănicereşti;
o zonă tampon etnic necuprinsă în limitele stăpânirii regale: Ţara
Făgăraşului şi Ţara Haţegului.
În aceste condiţii nu se poate vorbi de o frontieră stabilă, regatul arpadian având
graniţa în principal pe cursul Oltului la nivelul primei jumătăţi a secolului al XIIlea, graniţă dublată de un sistem e fortificaţii mărunte amplasate pe dealurile de la N
de cursul Oltului, fortificaţii deţinute de populaţiile de grăniceri, aşa cum este şi
cazul fortificaţiei de pământ din apropiere de Cârţa.
Există şi teoria după care acest sistem de frontieră naturală mobilă s-a datorat
rezistenţei opuse de către populaţia locală şi aşa se explică şi forma alungită a
comitatelor de graniţă din Transilvania, formă ce corespunde etapelor cuceririi.
Modalitatea practică prin care se putea fortifica un astfel de sistem de graniţă mobil
pentru a-l transforma într-o frontieră militară a fost aceea a prisăcilor19, înţelese ca
subunităţi militare din cadrul sistemului castrens de graniţă.
Organizarea administrativă a regatului ungar în vremea lui Ştefan I se baza pe
sistemul comitatelor, a căror origine şi evoluţie face încă obiectul unor dispute
deoarece nici un document contemporan vremurilor respective nu face referire la
acest sistem.20 În limba maghiară denumirea comitatului vármegye este formată din
termenii vár (= cetate) şi megye (= hotar, ţinut), ultimul fiind întâlnit în
documentele medievale sub forma mega, după cum reiese din actul de hotărnicire a
Abaţiei Tihany, emis în 1055 de regele Andrei I (1046-1060).21

17

A. A. RUSU, Antal Lukacs, p. 158.
M. TĂNASE, op. cit., p. 19.
19
Ibidem., p. 10-20.
20
Gy. GYORFFY, King Saint Stephen of Hungury, New York, 1994, p. 111.
21
F. GYÖRGY, Codex diplomaticus Hungariae. Ecclesiasticus ac civilis, I, 1, Buda,
1829, p. 590.
18
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Sistemul castrens de graniţă este dezvoltat pe modelul comitatelor castrense,
dar comes castri şi comes-ul unui comitat erau persoane diferite, primul nefiind
supus autorităţii nobiliare sau comitatense, chiar dacă fortificaţia pe o care o
conducea se afla pe teritoriul unui comitat. Cu alte cuvinte era autonom faţă de
jurisdicţia nobiliară, având atribuţii militare precise şi făcând parte integrantă din
sistemul administrativ al regatului. Comitatele de graniţă au fost constituite la
graniţele regatului şi aveau, după cum spuneam rolul de apărare a acestora. Deşi se
utilizează noţiunea de comite atât pentru conducătorul unui comitat, cum ar fi
comitatul Bihorului, cât şi pentru conducătorul unei cetăţi regale, cum ar fi cel al
cetăţii regale Moldoveneşti, cei doi aveau atribuţii separate. De cetăţile de graniţă
depindeau un număr de comunităţi desemnate sub numele de sagitarii (paznici,
grăniceri) conduşi de un maiores speculatores.22 Astfel că, apărarea graniţelor
revenea acestor comes confiniorum, instituţia comitatensă nu avea de a face cu
apărarea graniţelor decât într-o foarte mică măsură.23
Apariţia în documente a comitatelor şi a teritoriilor cetăţilor este relativ târzie,
fapt care se datorează în mare parte răspândirii abia la sfârşitul secolului al XII-lea a
obiceiului de ase emite documente privitoare la posesiunile civile. Una dintre cele
mai vechi menţiuni ale unei fortificaţii regale transilvane apare în legătură cu
invazia pecenegilor din 1068, când armata ungară condusă de regele Solomon
aşteaptă o săptămână in urbe Dobuka ca să intre în contact cu invadatorii.24 Un
secol mai târziu sunt amintite teritoriile cetăţii Turda (1177 – terra castri de
Turda)25 şi cel al Cetăţii de Baltă (1177 – villa Cuculensis castri)26.
Teritoriul unui castrum era administrat de un comite, ca reprezentat al regelui,
ce avea funcţie administrativă şi juridică, după cum reiese şi din Codicele de legi al
Sf. Ştefan.27 Comitele avea în subordine o categorie de războinici – cavaleri
(milites) sau oameni liberi (iobagiones castri), aceştia din urmă având în frunte un
comandant militar (principe sau dux exercitus). Tot din această categorie făceau
parte şi cei care aveau funcţia de a apăra graniţa (speculatores sau ewrii), care erau
organizaţi în centurii.28
În ceea ce priveşte teritoriul regatului ungar întâlnim aceeaşi situaţie ca şi în
Europa Occidentală, care se datorează, pe de o parte creştinării în rit catolic şi
intrării în spaţiul de influenţă propriu acestei confesiuni iar pe de altă parte
apropierii evidente a casei regale ungare de mediul german: prin căsătorie sau prin
22

Gy. GYORFFY, King Saint Stephen of Hungary, p. 115; A. ZSOLDOS, Confinium és
Marchia (Az Árpád-kori határvédelem néhány intézményéről), în: Szászadok, 134, 2000, 1,
p. 100.
23
A. ZSOLDOS, op.cit., p.101.
24
Marci Chronica de Gestis Hungarorum ab origine gentis, Pesta, 1867, LV, p. 59
(mai departe MCGH).
25
Erdélyi Okmánytár (1023-1300), red. Zs. JAKÓ, Budapest, 1997, p. 126.
26
DIR, C. Transilvania, veacul XI-XIII, I, p. 21-22.
27
Al doilea Codice de legi al Sf. Ştefan, cap. 42-43, p. 38-29, în: Magyar Törvénytár, I,
red. M. Dezső, Budapest, 1899, p. 12.
28
Al III-lea Codice de legi al Sf. Ladislau, cap. I, în: Magyar Törvénytár, pp. 74-75.
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intermediul cruciadelor. Ca urmare a acestor influenţe regalitatea arpadiană adoptă
sistemul colonizării de populaţii cu atribuţii grănicereşti – secui, pecenegi, cumani,
ordine călugăreşti militare, etc. – în spaţiile de graniţă ale regatului29, colonizare ce
are loc şi în contextul procesului de centralizare statală, coloniştii având pe lângă
rosturi strict militare şi atribuţii politice şi anume acelea de a sprijini puterea regală
în contextul contradicţiilor acesteia cu clasa nobiliară.
Sistemul frontierei militare transilvane a fost regândit în contextul colonizării
populaţiei germane în teritoriile din sudul voievodatului şi al integrării Ungariei în
marele efort cruciat SE european care a culminat cu apariţia Imperiului Latin de
Răsărit.30
Noul sistem de protejare a graniţelor s-a dezvoltat şi în contextul permanentului
pericol al invaziilor unor populaţii nomade sau semi-nomade pe parcursul secolelor
XII-XIII, dar şi datorită politicii de expansiune a regatului ungar, fapt ce a impus
stabilirea unei astfel de graniţe mobile.31 În acest context, sistemul bazat pe o
delimitare nu doar politică ci şi culturală nu s-a mai dovedit eficient şi colonizarea
unor populaţii cu atribuţii militare în zona de graniţă a reprezentat modalitatea cea
mai eficientă de consolidare a graniţei temporare. Tendinţa de a crea o frontieră
militară stabilă şi eficientă în acelaşi timp s-a putut observa spre sfârşitul secolului
al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea, când sistemul se rearticulează, având ca
factor central teritoriul săsesc şi ca autoritate unică pe comitele saşilor.32 În acest
context trebuie înţeleasă şi prezenţa, atestată documentar şi arheologic, a acelor
greavi33 cu rol în asigurarea militară a graniţei de S a voievodatului, greavi ce intrau
în categoria servienţilor regali34 şi erau subordonaţi din punct de vedere militar
comitelui de Sibiu.
Apariţia cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei, în contextul în care prezenţa
populaţiei germanice este atestată înainte de venirea acestora35, marchează trecerea
la o nouă etapă în ceea ce priveşte organizarea frontierei militare a regatului
arpadian şi anume consolidarea unei graniţe stabile fixată pe aliniamentul natural al

Şt. PASCU, R. THEODORESCU (coord.), Istoria românilor, III. Genezele
româneşti, Bucureşti, p. 317.
30
Mai pe larg la Ş. PAPACOSTEA, Românii în secolul al XIII-lea, Bucureşti, 1993.
31
Sistemul graniţei mobile este prezentat de J. NOUZILLE, ca un specific pentru
percepţia pe care o dă societatea medievală termenului de graniţă (Histoires des
frontières.L’Autriche et l’Empire ottoman, Paris, 1991, p. 19-20).
3232
T. A. SĂLĂGEAN, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea.
Regimul politic al voievodatului nobiliar, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2002, p. 26.
33
Noi considerăm că aceşti greavi nu sunt altceva decât nobili de origine germană care
primesc un feud în sudul Transilvaniei.
34
Actul acordat de regele Andrei II lui Johannes Latinus în anul 1204 reprezintă
atestarea instituţiei servienţilor regali în Transilvania (DIR, I, 28-29). Arheologic sunt
cercetate, începând de la Orăştie, o serie de ansambluri – capelă şi donjon – ce atestă
prezenţa şi altor asemenea persoane la Orăştie, Geoagiu-sat, Alba Iulia, Petreşti, Sibiu.
35
A. IONIŢĂ, în RI, 1994.
29
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Carpaţilor36, graniţă, însă, cu valenţe ofensive, dar şi restrângerea sferei de acţiune a
comitelui de Sibiu în scopul eficientizării frontierei militare. Scopul principal al
aşezării unor unităţi ale Ordinului Teutonic în Ţara Bârsei a fost apărarea
graniţelor şi constituirea unei frontiere solide la graniţa de SE a regatului.37 Faptul
că regalitatea arpadiană îşi delimitase cu precizie teritoriul asupra căruia îşi
manifesta jurisdicţia este şi acuza adusă teutonilor că şi-au ridicat o fortificaţie
puternică – castrum munitissimus – ultra montes nivium38, deci într-o zonă
nesupusă acestei jurisdicţii.
Din punct de vedere terminologic putem utiliza secolele X-XI, atunci când
dorim sa abordăm problema limitelor teritoriale ale regatului arpadian,
termenul de hotar (confinium), care desemnează doar o marcare relativă a acestor
limite, ţinând seama mai ales de unităţi de relief sau cursuri de apă relativ
importante, marcare relativă datorată tocmai mobilităţii teritoriului de graniţă. În
condiţiile în care procesul de centralizare a regatului arpadian s-a încheiat şi la
graniţele răsăritene şi sudice ale acestuia au apărut state noi – Moldova şi Ţara
Românească – iar în partea de V s-au stabilizat raporturile cu Imperiul German,
delimitarea graniţelor s-a făcut cu stricteţe. Încă din Cronica Notarului Anonim
întâlnim descrieri ale limitelor teritoriilor pe care le-au cucerit sau le-au traversat
ungurii, cum este şi cazul voievodatului bihorean al lui Menumorut, care se întinde
de la fluviul Someş până la hotarul (confinium) Nyr şi până la Poarta Meseşului.39
Chiar şi în condiţiile în care nu avem atestat o agregare politică de tip statal în
rândul ungurilor şi deşi graniţele pentru o populaţie nomadă nu reprezintă un
element de rigoare, totuşi teritoriile pe care le cuceresc ungurii sunt delimitate cu
destulă stricteţe, aşa cum s-a întâmplat şi după anexarea voievodatului lui
Menumorut. În Cronică se spune că Zobolsu, Thosu şi Tuhutum, cele trei căpetenii
care au acţionat în zona Bihorului, au stabilit în urma unui sfat ca hotarul stăpânirii
lui Arpad să fie la Poarta Meseşului (Mane autem facto Zobolsu, Thosu et Tuhutum,
inito consilio constituerunt ut meta regni ducis Arpad esset in Porta Mezesina)40 şi

36

Referitor la acest aspect vezi B. KÖPECZI, History of Transylvania, Budapest, 1991,
p. 146.
37
Cf. şi F. SALLES, Annales de l’Ordre Teutonique, Paris-Geneve, 1986; H.
BOGDAN, Les Chevaliers teutoniques, Paris, Perrin, 1995.
38
Pentru o nouă teorie privind poziţionarea acestor munţi vezi M. TĂNASE, op.cit., p.
21 sqq.
39
…a fluvio Zomus usque ad confinium (s.n.) Nyr, et usque ad Portam
Mezesynam… Cronica Notarului Anonymus: Faptele ungurilor, traducere şi comentariu P.
L. TONCIULESCU, Bucureşti, 1996, cap. XIX, p. 44-45.
40
Cronica Notarului Anonymus, cap. XXII, p. 50-51. Nu ne declarăm de acord cu
traducerea lui P. L. TONCIULESCU în ceea ce priveşte cuvântul regnis înţeles ca regat,
este vorba despre utilizarea sensului de stăpânire (regnum).
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acest hotar marcat de o graniţă naturală este şi întărit pentru a delimita cu claritate
teritoriul aflat sub autoritatea ducală41, transformându-se deci într-o frontieră.
Termenul de confinium este des întâlnit în cronica lui Anonymus şi traducerea
lui cu hotar/graniţă este cât se poate de exactă, aceeaşi accepţie având şi termenul
de terminos.42 Faptul că ungurii aveau noţiunea de graniţă ne este subliniat şi de
pasajul din capitolul XXXVII al cronicii lui Anonymus43, ce relatează despre
episodul luptei cu moravii şi în care se vorbeşte despre zona Nitrei şi despre graniţa
din această zonă: …de partibus ductis… şi …in confinio Nitrie habitantibus….44 Că
putem şi trebuie să vorbim de existenţa în evul mediu timpuriu în cadrul regatului
arpadian a conştiinţei delimitării cu stricteţe a limitelor teritoriale ne este subliniat şi
de J. Nouzille, care constată existenţa unei evoluţii în ceea ce priveşte înţelegerea la
nivelul autorităţii regale a termenului de hotar sau graniţă.45
Existenţa graniţei, în accepţiunea politică, delimitată strict în raport cu teritoriul
unui stat vecin, este susţinută şi de prezenţa unor puncte cu rol de semn de hotar,
care vin să potenţeze valenţele de graniţă ale unor unităţi naturale de relief: cursuri
de apă, lanţuri muntoase etc. Un astfel de semn de hotar este considerat de E. Benkő
şi acela prezent pe Dealul Fetei sau Drumul Femeilor Frumoase din localitatea
Şoimuşu Mic, jud. Harghita.46 Un alt semn de hotar se află şi în localitatea Miceşti,
jud. Cluj, în punctul La Trecători, situat la confluenţa Micuşului cu Peana, unde pe
o stâncă se găsesc nişte semne în formă de arc. În jurul ei sunt mai multe pietre
deranjate de o groapă a unor căutători de comori. În apropierea locului au
fost depistate materiale ceramice medievale.47 La Ocna Sibiului, în punctul La
Gorgan se află o movilă, ce ar putea fi tot un semn de hotar.48 Deşi ele nu
marchează o graniţă politică, ci mult mai probabil una de feud, totuşi existenţa unor
astfel de semne de hotar la nivelul delimitării unor proprietăţi recomandă existenţa
lor şi în cazul delimitării graniţei politice.
Marcarea graniţei teritoriului stăpânit de ungurii era o practică cunoscută încă
din a doua jumătate a secolului al IX-lea, lucru certificat şi de textele Cronicii. În
acest sens se poate aminti misiunea lui Bors, care a fost trimis de Arpad să
cerceteze situaţia graniţei dinspre poloni, să o marcheze şi să o întărească prin

41

Tunc incolae terre iussu eorum portas lapideas edificaverunt et clausuram magnam
de arboribus per confinium regni fecerunt… Cronica Notarului Anonymus, cap. XXII, p.
49-51.
42
Anonymus, cap. XXXVII.
43
Nu dorim să facem o digresiune cu privire la autenticitatea informaţiilor şi a datării
cronicii, vezi pentru asta Al. MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, ClujNapoca, 2001, p. 26 sqq. cu bibliografia.
44
Cronica Notarului Anonymus, cap. XXXVII, p. 70.
45
J. NOUZILLE, Transylvania. An area of contacts and conflicts, Bucureşti, 1996, p.
82 sqq.
46
Repertoriul judeţului Harghita, p.186.
47
Repertoriul judeţului Cluj, p.274.
48
Inf. K. HOREDT; Repertoriul judeţului Sibiu, mss.
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ridicarea de prisăci şi a unei fortăreţe – ridicată pe un afluent al râului Sajo.49 Tot
din acest pasaj putem observa faptul că graniţa era stabilită pe un element natural şi
anume lanţul munţilor Tatra.50 În partea de E a teritoriului stăpânit de Arpad sunt
trimişi Zobolsu, Thosu şi Tuhutum, care hotărăsc să stabilească graniţa în zona
Porţilor Meseşului şi construiesc şi aici un sistem de prisăci şi zone de trecere
fortificate – porţi – construite din piatră.51
O altă zonă ce a necesitat lucrări de fortificare a fost graniţa de NV dinspre
Boemia, unde, după anihilarea la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului
al X-lea a puterii statului moravian, au fost cucerite de către Zuardu, Cadusa şi
Huba cetăţile Gumur (Gomor n.n.) şi Nougrad (Nograd), care vor constituie
punctele fixe de apărare în jurul cărora se va edifica sistemul de graniţă asemănător
cu cel din zona Meseşului.52 Textul Cronicii ne spune că graniţa a fost fixată până în
zona râului Morava.53
Sursele din secolul al XI-lea vorbesc şi despre hotarele castelelor54, dar de cele
mai multe ori termenul de confinium este însoţit de cel de territorium, făcându-se
astfel deosebirea între limitele teritoriale ale statului şi limitele unor proprietăţi sau
unităţi administrative.55
Că delimitarea teritoriului reprezenta un element de rigoare pe tot parcursul
evului mediu rezultă şi din numeroasele documente care vorbesc despre hotărnicii
de moşii, cum este, de exemplu şi cel emis de cancelaria regală maghiară la 10
octombrie 1366, în legătură cu obligativitatea vice-voievodului Transilvaniei de a
superviza hotărnicia moşiilor Aciliu, Tilişca, Săcel şi Orlat dinspre pământurile
aflate sub stăpânirea lui Vladislav, domnul Ţării Româneşti.56 Faptul că aceste
49

Anonymus, cap. XVIII.
Ibidem.
51
Ibidem., cap. XXII şi cap. XXIII. Considerăm că traducerea – de către G. PopaLissean - expresiei latine meta regni ducis (…Mane aute facto, Zobolsu, Thosu et Tuhutum
inito consilio constituerunt, ut meta regni ducis Arpad esset in Porta Mezesina…) cu
marginea regatului ducelui nu este întru-totul exactă deoarece la acea dată Arpad nu
stăpânea un regat iar cuvântul meta are şi sensul de semn de hotar. Considerăm că această
ultimă semnificaţie este mai potrivită, deoarece textul latin foloseşte ori de câte ori se face
referire la graniţă termenul de confinium şi nicăieri nu mai întâlnim pe cel de meta.
52
Anonymus, cap. XXXIV: …ut tercia pars de exercitu cum incolis terre irent in
siluam Zouolon, qui facerent in confinio regni municiones fortes tam lapidibus, quam etiam
de lignis…
53
Ibidem.
54
Termenul de castel trebuie înţeles în acest context în accepţiunea sa de comitat, deci
de territorium-ul unui castel. Sistemul de comitate cu centrul stabilit într-o fortificaţie –
cetate regală – este introdus începând cu perioada lui Ştefan I, care sparge vechea organizare
a teritoriului axată pe mai vechea organizare în clanuri şi triburi. Noul sistem avea ca baza
militară noua pătură de războinici – varjjobagy – al căroro statut privilegiat le dădea dreptul
să rezideze într-o reşedinţă fortificată.
55
Gy. GYORFFY, King Stephen of Hungary, p. 114.
56
DRH, D, doc. 44-45.
50
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moşii se învecinau cu teritorii aparţinând Ţării Româneşti face ca hotărnicia să
reprezinte o problemă girată de cancelaria regală şi nu de cea voievodală, totodată
documentul reflectă o situaţie concretă de marcare a graniţelor statale.
Datorită tuturor acestor motive, şi pe baza analizei termenilor folosiţi în
documente pentru denumirea delimitărilor teritoriale, recomandăm a se utiliza
denumirile de graniţă, hotar şi frontieră după cum urmează:
hotar/graniţă = defineşte cu o oarecare rigoare limita teritorială a unei
proprietăţi sau limitele politice ale unui stat;
frontieră = marchează limita militară a unei autorităţi politice,
individuale sau colective, fiind constituită din elemente fortificate cu rol
defensiv.
Astfel, în cursul secolelor X-XI, nu se poate vorbi de o identificare a graniţei de
E şi SE a regatului arpadian cu frontiera regatului, deoarece nu există o suprapunere
a acestora. Graniţa politică include teritoriul aflat sub autoritatea administrativă a
regalităţii – deci teritoriul până la cursul Oltului –, dar frontiera militară era
poziţionată în faţa acestei graniţe, în teritoriul dintre Olt şi Munţii Făgăraş, unde are
loc colonizarea pecenegilor, secuilor şi apoi a saşilor. Din această perspectivă,
termenul de terra deserta57, capătă o nouă conotaţie şi anume aceea că se aplică
asupra unui teritoriu ce nu se află sub incidenţa autorităţii regale arpadiene, ci într-o
zonă ce se doreşte a fi anexată şi unde se organizează prin colonizare avanposturi
militare, deci o frontieră militară.
Procesul de suprapunere a acestora, în ceea ce priveşte spaţiul transilvan, începe
odată cu secolul al XIII-lea, când frontiera regatului arpadian era cel mai puternic
segment al întregului limes răsăritean al creştinătăţii apusene şi se definitivează în
timpul lui Sigismund de Luxemburg, mai exact în contextul apariţiei şi stabilirii
definitive a Imperiului Otoman pe linia Dunării, când graniţa de est, sud şi sud-est a
regatului este întărită, autoritatea civilă şi militară din aceste zone fiind deţinute de
aceeaşi persoană: voievodul Transilvaniei. Graniţa regatului devine în acest mod o
frontieră, căpătând un rol militar activ în procesul apărării statului. Sunt întărite
toate fortificaţiile care asigură accesul dinspre sudul şi estul Transilvaniei spre
interiorul acesteia, se aprobă ridicarea de fortificaţii care să apere oraşele, mai ales
cele din vecinătatea graniţei.

57

Nu dorim să oferim o altă explicaţie acestui termen, ci doar să nuanţăm explicaţia
oferită de Th. NÄGLER (Aşezarea saşilor, Bucureşti, 1991, p. ), translând-o din spaţiul civil
în cel militar, considerând că numai astfel sunt posibil de explicat largile avantaje
economice şi politice acordate populaţiilor colonizatoare, bineînţeles totul fiind integrat şi în
contextul luptei pentru centralizarea regatului.
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EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ A BIERTANULUI 1
Thomas NÄGLER

Teritoriul actualei comune Biertan a fost locuit din preistorie, mai cunoscută
fiind tabla ansată din secolul IV e.n. cu emblemă creştină şi inscripţia votivă: „Ego
Zenovius votum posui”.2 Descoperirile arheologice întâmplătoare atestă şi locuiri
din a doua jumătate a mileniului I şi la începutul mileniului II, fără cercetări
sistematice acestea neputând fi datate şi descrise. Bine cunoscute sunt în schimb
aşezările şi necropolele de pe hotarul comunei învecinate Bratei.
În timp ce populaţia romanică sau slavo-română era organizată în obşti şi în
formaţiuni politice prestatale, în secolul al XI-lea a pătruns statul maghiar arpadian,
pe valea Târnavei Mari fiind aşezaţi secuii ca populaţie organizată pe principii
militare, privilegiată de regalitate. Populaţia mai veche a părăsit cel puţin parţial
unele zone strategice cum a fost Târnava Mare care în secolul al XII-lea a marcat
limita de sud a Ungariei medievale. Prezenţa secuilor a fost marcată în teren prin
prisăci constituite din construcţii de lemn dublate de şanţuri cu val, pe căile de acces
sud-nord fiind angajate porţi de trecere bine păzite.
Prezenţa secuilor este documentată în zonă prin nume maghiare cum sunt
Mediaş (Megyas), Copşa Mare (Nagykapus-Poarta Mare), Copşa Mică (KiskapusPoarta Mică), eventual şi de numele Biertan (Berethalom, Birthälm), de origine
incertă.
Situat în teritoriul celor două scaune de mai târziu, Biertanul este amintit pentru
prima dată în anul 1283 când capitlul bisericesc Mediaş, format la acea dată numai
din opt localităţi, îşi răscumpără decima datorată episcopului Transilvaniei pentru
suma de 40 mărci de argint.
De evoluţia Biertanului sub raport economic, administrativ şi social nu ne vom
ocupa, menţionând doar că până în jurul anului 1500 localitatea a fost cea mai
populată din scaunul Mediaş, fiind întrecută de abia în secolul al XVI-lea de către
Mediaş. În 1418 Biertanul a fost ridicat la rangul de târg (ce se ţinea în fiecare
sâmbătă), obţinând şi dreptul de judecată superioară.

1

Studiul de faţă constituie un capitol din lucrarea monografică amplă dedicată
Biertanului ce va fi publicată în Germania.
2
K. Horedt, Eine lateinische Inschrift des 4 Jahrhunderts aus Siebengürgen, în AISC,
vol. IV (1941-1942).
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Din secolul al XVI-lea sunt cunoscute şi statuetele mai multor bresle. Ele
aduceau venitul cel mai important locuitorilor, meşteşugul situându-se înaintea
viticulturii şi agriculturii în economia târgului.
În urma adoptării Reformei luterane a saşilor, în anul 1572 Biertanul devine
reşedinţă episcopală până în 1867 când aceasta a fost mutată iarăşi la Sibiu.
Alegerea Biertanului ca reşedinţă episcopală s-a efectuat în principal din două
motive: situarea sa în centrul zonelor locuite de saşi şi proprietăţile extinse pe care
la avea parohul din Biertan, episcopul având suficiente venituri chiar de pe propriul
alodiu.
Primele date concrete privind numărul locuitorilor din Biertan le avem de la
începutul secolului al XVI-lea. Dar în cel mai vechi registru în care se menţionează
numărul curţilor din localităţile celor Două Scaune (numite aşa după reşedinţele
Mediaş şi Şeica), Biertanul lipseşte.3 Cu ajutorul datelor cunoscute despre anii
1503-1510 este posibilă o apreciere generală despre numărul locuitorilor din cele 27
de localităţi ale celor Două Scaune. Rezumând într-un tabel datele privind
credincioşii catolici din aceşti ani rezultă:
Felul gospodăriilor

Două Scaune în
total

Gospodării impozabile
Curţi pustii
Săraci neimpozabili
Jeleri fără curte proprie
Păstori

2310
129
10
66
74

Dintre case
Mediaş
Biertan
300
Cca 230
necunoscut Cca 15
4
probabil 1
38
probabil 1
2
probabil 7

Numărul curţilor după împărţirea în mărci şi „case de impozit”:
Localitatea
Două Scaune (în total)
Biertan
Mediaş
Moşna
Biertan în %

Mărci
Anul 1510
298
31
28
24
10,4 %

Anul 1513
46
4
4
4
8,7 %

Case de impozit
Anul 1526
Anul 1537
14,75
42
4
4
4
3
4
4
8,6 %
9,5 %

Celelalte localităţi din Două Scaune aveau impozit mai mic.
Amintim aici lucrul cunoscut specialiştilor că în Transilvania şi Ungaria marca
oscila pe zone sau oraşe între 206,7 g şi 296, 7 g de argint. Casa de impozit (
Zohlhaus ) cuprindea un anumit număr de gospodării, uliţe sau cvartale, stabilit de
către fiecare comunitate.

3

AVSL, 10, 1872, p. 230 şi urm.
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După cea de-a doua statistică Biertanul avea acelaşi impozit ca şi Mediaşul,
ambele comunităţi având vreo 1400 de locuitori.4
Două decenii mai târziu aflăm dintr-o listă a gospodăriilor din Două Scaune că
Biertanul avea în 1532 un număr de 343: „Item Byrthalven hat Vyrt 343”.5 Fiind
vorba de gospodari, deci curţi impozabile, fără jeleri, păstori şi săraci, localitatea
avea o populaţie de 1500-1700 de locuitori. Am admis pe curte cifra de 5 locuitori
întrucât cel mai adesea locuiau într-o curte două generaţii, dacă nu chiar trei (bunici,
părinţi şi copii).
Curând după cucerirea Transilvaniei de către Austria, habsburgii au depus o
conscripţie de impozite în calitate de noi stăpâni care a avut loc în 1698.6 Atunci în
Biertan erau următoarele categorii de locuitori:
Grupe de locuitori
Gospodării, capi de familie
Ajutoare şi slugi,
necăsătoriţi
Văduve cu copii
Săraci neimpozitaţi
Păstori

Saşi
132
6

Români
6
-

Total Biertan
138
6

12
14
-

8

12
14
8

Pentru întâia oară la Biertan sunt menţionaţi în intravilan şi românii, majoritatea
dintre ei fiind păstori. Dacă la rubrica de „săraci neimpozitaţi” avem de-a face cu
jeleri nu este precizat.
Ca urmare a războaielor, epidemiilor şi a anilor de foamete în perioada 15321698 populaţia a scăzut foarte mult, putându-se aprecia că locuiau în Biertan vreo
800 de persoane, circa 750 de saşi şi 50 de români. Deşi erau în număr considerabil
mai mic decât în anul 1532, saşii mai erau în proporţie de 94 % la 1698.Conform
conscripţiei din anul 1723 în Biertan erau 150 de cetăţeni impozabili ai târgului, 30
de jeleri (fără case şi curte, chiriaşi şi lucrători cu ziua) şi 3 alţii. Erau 183 de
gospodării, dintre care 163 erau săseşti şi 20 româneşti (10,9 %).7
Datele din urmă permit aprecierea că la 1723 în Biertan trăiau vreo 900 de
suflete. La Mediaş locuiau vreo 2500-3000 de oameni în 600 de gospodării în
acelaşi an. În această conscripţie au fost enunţaţi şi meseriaşi din Biertan, existând
următorul număr de meşteşugari:- 11 ţesători
- 11 pantofari (şi cizmari)
- 9 croitori
- 6 dogari
- 6 măcelari
4

KVSL, 17, 1894, p. 74.
QGSK, 2, 1889, p. 283.
6
H. Siegmund, Deutschen-Dämmerung in Siebenbürgen, Hermannstadt, 1931, p. 77.
7
Magyaroszág Vnépessége a Pragmatico Sanctio korábon, Budapest, 1899, p. 224,
5

270.
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- 5 rotari
- 4 cojocari
- 3 croitori
- 2 dulgheri
- 2 tâmplari
- 1 cadru medical şi doi din alte meserii
În ciuda numărului scăzut de locuitori, în prima jumătate a secolului al XVIIIlea Biertanul mai constituia un centru meşteşugăresc pentru necesităţile proprii şi
comunale din jur, anumite produse fiind achiziţionate la Mediaş sau în alte oraşe.
În afara conscripţiilor care urmăreau stabilirea impozitelor, habsburgii au dispus
şi efectuarea unor recensăminte despre confensiuni. Acestea urmăreau scopul de
recatolicizare a locuitorilor, printre care se numără şi înfiinţarea bisericii grecocatolice pentru români.
În 1733 la Biertan trăiau circa 35 de familii, deci aproximativ 150 de suflete de
români ortodocşi şi greco-catolice.8 La acea dată ei nu aveau nici preot şi nici
biserică. În 1970 în Biertan locuiau 200 de greco-catolici şi ortodocşi9, pentru ca la
1791 numărul lor să fie mai mic, 36 de gospodării şi o văduvă, în total 150 de
suflete a ambelor confesiuni.10 În anul 1766 la Biertan biserica evanghelică număra
191 stăpâni de case cu 757 suflete.
În perioada 1698-1760 numărul saşilor a rămas acelaşi, în timp ce numărul
românilor şi al ţiganilor era în creştere. Numărul saşilor a scăzut în acest tip de la 94
% la 75 %.11
În 1786 în Biertan a avut loc primul recensământ după criterii moderne ordonat
de împăratul Iosif al II-lea, următorul efectuându-se abia în 1850.
În 1786 în Biertan erau 321 de case cu 357 de familii care numărau 1516
oameni. La data recensământului 18 locuitori erau absenţi din Biertan, fiind prezenţi
45 de „străini”, deci erau 1542 de persoane prezente. Dintre cei 1516 locuitori
stabili, 770 erau bărbaţi şi 746 femei. Împărţiţi pe categorii, la Biertan locuiau 3
preoţi, 1 funcţionar, 1 orăşean, 233 cetăţeni ai târgului (proprietari de case), 168
tineri necăsătoriţi, 131 jeleri, nici un nobil, iar 37 făceau parte din alte categorii. În
localitate erau 137 de copii până la 12 ani şi 59 de tineri între 13 şi 17 ani.12
Anii liniştiţi între 1723 şi 1786 ca şi măsurile luate de habsburgi împotriva
epidemiilor au avut deci ca urmare o creştere sensibilă a populaţiei.
În anul 1832 au fost număraţi locuitorii evanghelici din Biertan. 642 de
persoane erau căsătorite, 113 erau văduvi şi văduve, 165 de tineri erau necăsătoriţi.

8

Transilvania, 29, 1898, p. 178.
Transilvania, 32, 1901, p. 251.
10
H. Siegmund, op.cit, p. 79.
11
Statistisches Jahrbuch der evangelischen Landeskirche A.B. im Großfürstenthum
Siebenbürgen, 2, 1870, p. II.
12
Az elsö Magyaroszàgi népszámlalás, Budapest, 1970, p. 348.
9
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Mai erau 270 de copii saşi de vârstă şcolară şi 191 de vârstă preşcolară. Crescuse
deci numărul saşilor la 1381 de suflete, 691 fiind bărbaţi, 690 femei.13
De la începutul secolului al XVI-lea până în 1966 putem rezuma situaţia
demografică din Biertan prin următorul tabel:
Anul
Pe la
1510
Pe la
1530
1698
1723
1786
1850
1857
1880
1890
1900
1910
1930
după lb
1930
etnie
1941
etnie
1956
1966

Total
perso
ane
cca
1400
cca
1600
cca
800
cca
900
1542
2235
2377
2487
2245
2280
2259
2331

Date în %
%
Maghiari

Ţigani

Alţii

25,9
29,1

1,0
1,2

4,0

8,8
4,0

33,7
38,4

2,4
2,1

6,2
5,7

44,9

2,0

44,6

1,9

0,1

42,8

3,1

6,0

Germani

Români

100

cca 94

cca 6

100

cca 89

cca 11

100
100

64,3
61,7

100
100
100

57,7
53,8
53,1

2331

100

52,9

2310

100

48,1

2263
2144

Menţionăm că numărul ţiganilor este imprecis întrucât cel puţin o parte din ei
şi-au ascuns originea declarând o altă etnie, de regulă cea română.
Din tabelul de mai sus reiese că în perioada 1530 până la 1698 populaţia
Biertanului s-a redus la jumătate, odată cu scăderea rolului de centru economic şi în
ciuda faptului că a rămas reşedinţă episcopală evanghelică până la 1867. A urmat
apoi o creştere a populaţiei până la 1880, urmată iarăşi de o descreştere generală.
Un rol însemnat a jucat şi emigrarea, mai ales a saşilor, în SUA. În 1910 trăiau 1215
saşi în Biertan, aproximativ 140, deci a zecea parte fiind în străinătate.
În perioada interbelică situaţia demografică în Biertan a rămas relativ stabilă. Se
constată o scădere a numărului saşilor, o creştere a numărului românilor, în timp ce

13

AVSL, seria veche, II, 1846, p. 254 şi urm.
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ţiganii nu indicau originea lor sau declarau o altă etnie. După confesiune saşi
evanghelici au fost în majoritate până după al doilea război mondial.
În a doua jumătate a secolului al XX-lea numărul saşilor a mai fost în creştere,
după cum reiese din statisticile bisericii evanghelice:
Anul
1863
1865
1870
1880
1885
1890
1899

Suflete bărbaţi
720
727
770
810
848
794
823

Suflete femei
718
725
761
711
791
808
843

Total
1438
1452
1532
1582
1639
1602
1666

Din perioada interbelică avem şi date cu privire la plecarea unor saşi din
Biertan şi venirea altora în această localitate:
Anul
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Total

Plecaţi
52
76
84
68
59
39
72
61
41
652

Reîntorşi
15
4
15
37
16
33
32
18
27
197

Noi veniţi
16
38
17
47
33
41
17
41
42
292

În nouă ani dup datele statistice ale bisericii evanghelice a scăzut deci populaţia
săsească cu 163 de peroane. În anii dinaintea şi în timpul celui de-al doilea război
mondial numărul saşilor a rămas stabil datorită creşterii natalităţii.14
Începând cu anul 1944 numărul saşilor a scăzut continuu, mai ales după anul
1990. Un an important în emigrarea saşilor a fost 1978, când Nicolae Ceauşescu şi
Helmut Schmidt au semnat un acord privind emigrarea germanilor din România,
urmând ca Germania Federală să plătească României o anumită sumă în valută
pentru cei emigraţi. În prezent numărul saşilor din Biertan este nesemnificativ.
În ceea ce-i priveşte pe români numărul lor a crescut aproape constant din
secolul XVII-lea până în prezent. Românii au fost aduşi la Biertan de către
comunitatea politică săsească datorită neputinţei acesteia din urmă de a plăti
impozitul către Universitatea Săsească sau statul austriac. Chiar şi fără drepturi
14

Datele privind populaţia săsească se găsesc la Arhiva saşilor originari din Biertan
(HOG Birthälm), copiate din arhivele comunale ale bisericii. Arhiva este păstrată de către
domnul Hermann Richter în locuinţa sa din 72178 Waldachtal, Sonnenhang 10, Germania.
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politice, românii primeau un lot de pământ în folosinţă, plătind comunităţii o sumă
de bani care era folosită ca şi contribuţia saşilor pentru necesităţile comunale. O
parte a românilor lucrau ca şi zilieri în gospodăriile saşilor, cu precădere la
familiiile meşteşugarilor care aveau nevoie de forţă de muncă pentru agricultură şi
creşterea vitelor. Pentru aceştia s-a generalizat termenul de măiereni.
Gospodari români cu proprie dotare (case şi teren) apar mai întâi în socotelile
târgului din 1713, când aceştia trebuiau să plătească pentru datoriile comunale suma
de 21 de florini şi 91 de denari. Tot pentru stabilirea impozitelor s-a întocmit în
1715 şi primul registru al românilor din Biertan. Existau atunci 19 gospodării care
posedau şi animale şi alte 15 fără animale, deci în total 34 de gospodării. În acel an
românii de aici erau datori să predea comunităţii 244 florini, 25 câble grâu şi 32
câble ovăz.
În secolul XVIII-lea, când se înmulţise din nou populaţia săsească, crescuse şi
numărul românilor. În 1757 s-au numărat deja 44 de gospodării româneşti, la care
se mai adăugau patru văduve, care plăteau un impozit de 351 florini. În 1765 la
Biertan locuiau 28 de familii româneşti ortodoxe iar pe locul satului dispărut
„Fettendorf” 16. În anul 1780 întâlnim 50 de familii şi şapte văduve care lucrau,
după modul de măsurare a timpului, 111 parcele de pământ. În anul 1784 la Biertan
locuiau români la 48 numere de casă şi în 1790 deja 68, alături de care se mai aflau
31 jeleri (fără case şi loturi de pământ), deci în total 99 de familii. Registrul de
impozite din anul 1810 menţionează 99 de gospodării, 19 văduve şi 14 „noi veniţi”
în 1809, astfel încât până în anul 1819 în Biertan erau 110 gospodari şi 15 văduve,
înregistrându-se o creştere considerabilă a românilor.
La sfârşitul veacului al XVIII-lea (1799) a fost construită o biserică ortodoxă,
fiind angajat şi un preot.
Românii uniţi sau greco-catolici locuiau la Biertan abia din anul 1820 care au
format în anul 1825 o comunitate sub preotul Petru Florea. Ei ţineau slujba
religioasă alternativ cu ortodocşii în biserica acestora, până ce şi-au construit o
biserică proprie în 1858.
Pentru a fi sprijinite cele două confesiuni au obţinut sume de bani prin aşa-zisa
Portio Canonica. În secolul al XIX-lea a existat o convieţuire bună între saşi şi
români. Acest lucru este demonstrat şi prin faptul că deja în anii 1766 şi 1785
A fost împărţită o nouă suprafaţă de fânaţ desţelenit, deci pământ arabil, în mod
egal între locuitorii români şi saşi. Toate cofesiuni aveau părţi din pădurea
bisericească ce fusese separată de pădurile alodiale ale comunei, după cum foloseau
în comun moara bisericească ridicată în 1850.
O soartă aparte a avut colonia românească aşezată de episcopul Graffius în
locul aşezării dispărute „Fettendorf”. Jelerii de aici formaţi la început din zece
familii încheiaseră un tratat până în anul 1747 cu episcopul amintit, plătind o arendă
între 111-1119 florini pe lângă livrarea de iarbă, fructe şi 100-150 funii de tutun.
După ce s-a sfârşit înţelegerea cu episcopul Grafiius, colonia a plătit aceleaşi
taxe târgului, la care se mai adăugau peste 155 florini pentru folosirea păşunii
pentru animale.
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După ce crescuse considerabil populaţia din Biertan, iar locuitorii din
„Fettendorf” au pricinuit pagube serioase pe hotar, în 1757 înţelegerea a fost
anulată. Locuitorilor li s-a lăsat recolta pentru anul respectiv, cu condiţia ca cele
şapte familii să se aşeze în altă localitate. Întrucât ei nu plecaseră după începerea
anului nou, Biertanul s-a adresat magistrului din Mediaş. Astfel în 1759 s-a încheiat
un nou contract rămas aproape în vigoare până în anul 1774.
Întrucât Biertanul vroia să achite datoriile pe care le avea faţă de nobilii
maghiari, a fost acceptată înmulţirea familiilor din „Fettendorf”. În 1774 acolo
locuiau deja 21 de familii ce numărau 99 de persoane. Ei aveau 55 de boi, 15 cai, 41
de vaci, 99 de cornute, 1070 de oi şi capre şi 360 de porci, lucrau pământul arabil
pentru 207 câble de grâne şi recoltau 133 care de fân. Într-un răspuns la o plângere
din acea vreme se arată că există suficient teren în „Fettendorf” pentru a hrăni acest
număr de animale.
Întrucât locuitorii amintiţi au fost cuprinşi corespunzător unei hotărâri a
împărătesei Maria Tereza în registrul de impozite, locuitorii credeau că nu mai erau
legaţi de vechiul contract. Ei susţineau că pământul este al lor, dorind să-şi
construiască acolo şi o biserică. Pe hotarul comunei făcuseră pagube mari, inclusiv
pe hotarul comunelor Copşa Mare şi Apoşu.
În 1774 şi în nul următor Biertnanul a solicitat magistratului din Mediaş să-i
îndepărteze pe locuitorii din „Fettendorf”. O comisie numită de guberniu a hotărât
că aceşti locuitori nu pot fi îndepărtaţi. Între timp au fost îndepărtate şase din cele
douăsprezece familii, mai rămânând şase. Acestea plăteau o arendă de 81 de florini
şi încă 25 de florini pentru păşunat. Iarba sau fânul rămas de la cei izgoniţi au fost
împărţite şi vândute.
Posesorii terenului „Fellendorf” se credeau îndreptăţiţi să-i expedieze pe toţi de
aici. Pentru a nu se ajunge la conflict cu guberniul s-a aşteptat moartea celor cinci
capete de familie. După ce a survenit aceasta, un grup de călăreţi a porni în frunte
cu judele Biertanului spre „Fellendorf”, insistând ca cei rămaşi să plece de bună
voie de aici. Întrucât ultimii rămaşi aici nu au vrut să plece au fost incendiate
colibele lor în afară de trei case care au fost păstrate pentru paznicii pădurii. Astfel
s-a încheiat habitatul cătunului „Fettendorf”.
Ţiganii, originari din sudul Asiei, au apărut în secolul al XIV-lea în regiunile
extracarpatice, curând după aceea şi în Transilvania. La Biertan primii sosiţi au fost
fierari, începând din anul 1639, când târgul a construit o fierărie pentru un ţigan.
Unii dintre ei vor fi menţionaţi în 1757 ca plătitori de impozite, în 1790 fiind deja
32 de familii de ţigani în Biertan. În 1822 ţiganii locuiau în 36 de „case” şi patru
„colibe”. Ţiganii fierari şi-au putut exercita meseria chiar şi după reînfiinţarea
breslei făurarilor.
Cel mai târziu s-au stabilit în Biertan băieşii, care la origine erau spălători de
aur, mai târziu şi lingurari. Ei formau o colonie în amonte de Biertan, fiind plătitori
de impozite pentru aurul găsit începând din 1757. În 1810 cele 10 familii de băieşi
plăteau impozitul, devenind sedentari. Toţi băieşii Transilvaniei erau supuşi fiscului
(tezaurariatului), fiind conduşi de un voievod. Acesta călătorea prin ţară strângând
pentru stat impozitul pentru aurul obţinut din râuri. Când încetase spălatul aurului în
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secolul XIX-lea, băieşii au devenit meseriaşi în prelucrarea lemnului, o parte
lucrând ca zilieri în cuprinsul Transilvaniei.
O categorie deosebită în comitate,. dar şi în teritoriul regal o formau iobagii
târgului Biertan. Ei erau un fel de sclavi care executau munci inferioare pentru
comunitate, ei fiind cumpăraţi de la stăpânii lor. Cândva aceşti iobagi făcuseră
datorii s-au au comis infracţiuni şi neputând achita sumele datorate se supuneau
unor stăpâni, putând fi cumpăraţi şi vânduţi. Originea lor era foarte diferită, printre
ei aflându-se prizonieri tătari sau turci. Aşa a fost cumpărat de către consiliul
Biertanului violonistul Merten (după nume un sas) pentru 100 de florini şi o sută de
găleţi de must de la Radu Span (după nume român). În cazul în care asemenea
iobagi aveau copii, rămâneau şi aceştia în stare de sclavie. În 1715 un iobag sas
avea în posesie patru boi şi două vaci, fără să aibă pământ sau casă proprie. Aceşti
iobagi ai târgului au devenit oameni liberi în urma revoluţiei de la 1949-1849. În
Biertan au sosit uneori şi maghiari sau secui, prin căsătorie cu saşi pierzându-se
originea lor în a doua generaţie. Ei deveneau luterani şi vorbeau săseşte, chiar dacă
au rămas unele nume de familie maghiare în localitate.15
La sfârşitul acestei comunicări redăm într-un tabel datele demografice pe
naţionalităţi, începând cu anul 1715 până în anul 2002, fiind posibil ca în datele din
arhive sau lucrări de specialitate să se fi strecurat şi mici erori:
Anul
1715
1723
1757
1765
1775
1780
1790
1809
1810
1812
1819
1822
1850
1869
Anul
1920
1947
1956
1966
1998
2002

Total

Saşi
672
695

1119
1276

Români
170
200
224
220
257
435

Ţigani

Băieşi

Maghiari

90
35
115
160
45

514
60

2235
2388
Total
2251
2087
2263
2144
1759

1503
1590

565

1520
Saşi

860
Români

1021

1004

78

1020

200
Ţigani

Băieşi

8
Maghiari
62

541

120

Datele privind românnii, ţiganii, băieşii etc. le-am extras din lucrarea lui J.M.Salger,
Der römiglich freie Market Bierthälm in Siebenbürgen, Wien, 1881, capitolul VII.
15
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OBSERVAŢII PRIVIND EVOLUŢIA ARMAMENTULUI ŞI
ECHIPAMENTULUI MILITAR REFLECTAT ÎN PICTURA ALTARELOR
TRANSILVĂNENE (SEC. XV-XVI)
Anca NIŢOI
ABSTRACT
The Poliptical Altars from Transylvania form 15th and 16th Centuries represents a very
important source in Medieval History which can help in clarifying some aspects concerning
the evolutions of armament and military equipment that wasn’t seriously researched by the
Romanian Historiography. The representations of arms and Armour from these paintings
are helpful as a comparative material, because most of the pieces found in museums or in
old collections lost their dating, due to a superficial attendance.
Placed in former Catholic churches the Poliptical altars were often called the „Bible
of the illiterate” because through their representation the simple man from Medieval Age
could understand the Bible and its stories. From this reason the representation were
brought up to date closed to their reality. This is why the comparative studies can be made
on these pieces grasping the evolution of Transylvania in an European context.

În scrierile medievale, deja din secolul al IX-lea, societatea este văzută ca o
piramidă stratificată pe trei etaje ierarhice şi valorice, iar Adalbert de Laon defineşte
la începutul secolului al XI-lea cel mai clar această ierarhie tripartită, ca avându-i în
frunte pe clerici „oratores” deci cei ce se roagă, urmaţi de cavaleri „belatores” sau
cei ce se luptă, pentru ca pe ultimul loc să fie plasaţi ţăranii, negustorii, meşteşugarii
„laboratores” adică cei ce muncesc.1 Încercând să ne raportăm la această scară
valorică impusă chiar de oamenii epocii, şi nu de istoriografia contemporană care de
prea multe ori a încercat să încorseteze istoria de mult trecută în precepte sau
comandamente politice perene, am abordat o tematică ce am dori să reflecte aspecte
definitorii pentru toate aceste trei categorii sociale ale evului mediu: armele şi
echipamentul militar, apanajul şi simbolul cavalerului medieval; altarul, simbol al
clerului şi punctul central al vieţii spirituale creştine medievale, ambele plasate în
mediul liber ţărănesc şi orăşenesc al Pământului Crăiesc transilvănean.
Piesele de armament şi echipament militar reprezintă fără îndoială obiecte ce
au stârnit întotdeauna interesul cercetătorilor, în special şi al publicului larg, în
general. De la piesele aflate în muzee, panoplii sau colecţii particulare şi până la
reprezentările din arta figurativă, armele şi echipamentul militar au reflectat, poate,
în modul cel mai clar, evoluţia societăţii umane deoarece au reprezentat în toate
1

Goff, J. le, Pentru un alt ev mediu, Bucureşti, 1986, p. 135.
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epocile istorice creaţii de vârf ale dezvoltării tehnologice, rezultate ale unor
investiţii uriaşe determinate de capacitatea lor de a influenţa cursul politicii, relaţiile
interumane, într-un cuvânt mersul istoriei.
Altarul reprezintă punctul central al sanctuarului creştin medieval, mândria
comunităţii creştine şi mijloc de comunicare cu Divinitatea (în concepţia omului
medieval). Avem convingerea că forma luată de acest obiect de cult în evul mediu,
respectiv cea a altarelor poliptice, reflectă într-o societate profund religioasă tocmai
acest rol, al unei ferestre spre Dumnezeu, ce se poate deschide în zilele de
sărbătoare sau rămâne închisă dar transparentă prin redările picturale, în zilele
obişnuite.
Pentru perioada de maximă dezvoltare a evului mediu şi implicit a pieselor de
armament şi echipament militar specifice acestei epoci, există unele probleme în
privinţa datării şi tipologiei unor categorii de piese. Din acest motiv reprezentările
din arta figurativă ajută mult la datarea unor piese acolo unde izvoarele scrise sunt
sărace iar arheologia se confrunta cu probleme de datare. Acesta este şi cazul
armamentului şi echipamentului militar al secolelor XV-XVI, când astfel de piese
lipsesc din descoperirile arheologice, în principal pentru că în Europa acelei vremi
2
nu se mai practica înmormântarea cu arme , iar pierderea unor astfel de piese este
exclusă, datorită valorii mari, ele fiind recuperate în epocă chiar şi de pe câmpurile
de luptă.3 În acest fel, majoritatea acestui material provine din colecţii vechi,
arsenale de epocă, săli de arme sau panoplii ale unor castele sau case nobiliare. În
multe cazuri datorită faptului că nu a existat o catalogare riguroasă, datarea exactă a
numeroase categorii de arme s-a pierdut fiind necesară datarea lor pe criterii
comparative cu piese riguros databile sau cu reprezentări din arta figurativă a
epocii.
Biserica, prin intermediul predicilor dar şi al imaginilor oferite de iconografie,
a reuşit cel mai bine manipularea maselor. Pe lângă predicile ţinute de preoţi în
biserici la sfârşitul fiecărei slujbe, imaginile reprezentate de altarele pictate şi de
pictura murală au venit să susţină şi să întărească cuvântul Scripturii fiind numite şi
„Biblia analfabetului” sau „Biblia săracului”. Datorită acestui rol extrem de
important jucat în biserica romano-catolică de altarele poliptice, imaginile
prezentate pe ele trebuiau să fie cât mai actuale, cât mai apropiate de realitatea
cotidiană, pentru a putea fi înţelese uşor de către credincioşi. Din acest motiv,
reprezentările unor piese de armament şi echipament militar de secol XV-XVI,
reflectă chiar arsenalul utilizat în aceea epocă, aspect extrem de util cercetătorilor ce
abordează istoria militară a Transilvaniei. Cum istoricii şi arheologii medievişti nu
au valorificat până în prezent acest potenţial, am considerat utilă o astfel de
abordare interdisciplinară a unui domeniu de pionierat în cercetarea istorică

Fehring, G. P., Einführung in die Archaeologie des Mittelalters, Darmstadt, 1992, p.
64 sqq.
3
Pinter, Z. K., Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV),
Reşiţa, 1999, p. 159.
2
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românească, marcat încă de foarte multe lacune şi în care nici terminologia nu este
încă definitiv cristalizată, majoritatea denumirilor de piese de echipament militar
medieval fiind traduse sau împrumutate din limbi străine, de multe ori nu în cel mai
fericit mod.
Pe baza datelor statistice şi a cronologiilor dezvoltate pe criterii tipologice, cel
mai vechi altar păstrat în Transilvania se consideră a fi cel al sanctuarului bisericii
evanghelice din Prejmer (fig. 1)4, iar provenienţa sa pare a fi sud germană,
transmisă spre Transilvania prin filieră austriacă. Schemele iconografice repetă
modelele sud-germane mai vechi, însă naraţiunea este încă lipsită de dramatismul
violent ce caracterizează arta germană a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVlea. Pentru datarea acestui altar trebuie luate în considerare draperiile cu falduri,
încă relativ simple, care prin paralelele existente, amintesc de manierismul gotic al
secolului al XV-lea. Prin urmare, opiniile conform cărora datarea picturii trebuie
5
plasată pe la mijlocul secolului al XV-lea, par întemeiate.
În contextul reprezentărilor de armament şi echipament militar, nu se poate
spune că altarul din Prejmer este foarte bogat, scenele în care sunt întâlnite astfel de
reprezentări fiind cele ale „Învierii” şi „Judecăţii lui Caiafa”. În scena „Învierii”,
surprindem reprezentarea soldaţilor în armură completă, situaţie foarte rar întâlnită
pe altarele din Transilvania. Din păcate aceste armuri nu pot fi admirate în toată
complexitatea lor, deoarece sunt acoperite în partea superioară de tunicile şi
mantiile în care sunt înveliţi soldaţii, reprezentaţi în somn. Cel mai bine vizibile
sunt părţile de armură destinate protecţiei picioarelor cu genunchiere prevăzute cu
discuri laterale de protecţie, jambierele şi încălţările din fier. Din armura braţelor se
poate observa o parte a umerarelor, brasardele şi cotierele prevăzute cu spin.6 Mult
mai interesante sunt armele pe care soldaţii le poartă. Soldatul reprezentat în stânga
lui Iisus poartă o spadă grea, pentru două mâini, (dimensiunea 2 – Pinter)7, cu buton
piriform prevăzut cu striaţii verticale (tip „L” – Oakeshott)8 reprezentând, prin
aceste caracteristici, spada tipică a secolului al XV-lea, perfect concordantă cu
armura mai sus descrisă şi cu numeroase paralele atât in mediul cavaleresc
occidental9 cât şi în spaţiul Orientului Apropiat unde apar prin intermediul
cruciaţilor ciprioţi fiind încadrate în grupa XIX a tipologiei pe care D. G. Alexander
o întocmeşte pentru aceste arme.10 Al doilea soldat este dotat tot cu o spadă grea
pentru două mâini, dar prevăzută cu buton sferic (forma 12 – Pinter)11 şi gardă
4

Drăguţ, V., Arta gotică în România, Bucureşti, 1979, p. 247.
Vătăşianu, V., op. cit., p. 779.
6
Vlădescu, C., Încercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale
occidentale, în SMMIM, 2-3, 19691970, p. 112; Nicolle, D. C., Arms and Armour of the Crusading Era, New York, 1988.
7
Pinter, Z. K., op. cit., p. 96.
8
Oakeshott, R. E., The Sword in the Age of Chivalery, London, 1964, p. 68.
9
Ibidem., p. 72 sqq.
10
Alexander, D. G., op. cit., p. 24, fig. 98.
11
Pinter, Z. K., op. cit., p. 99 sq.
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dreaptă cu capetele rotunjite (varianta d – Pinter)12. Spade foarte asemănătoare celei
anterior descrise sunt încadrate de D. G. Alexander în grupa XXIII a tipologiei sale,
grupă datată în perioada anilor 1450-1500.13 Această datare a spadei pe criterii
tipologice corespunde perfect cu propunerea de datare a altarului de la Prejmer,
după anul 1450.
În ceea ce priveşte echipamentul militar utilizat de cavalerii secolului al XVlea, acesta este reflectat cât se poate de sugestiv în pictura altarului din Mălâncrav
(fig. 2), remarcabilă realizare încadrată în a doua jumătate a secolului al XV-lea14,
cu toate că schemele iconografice aparţin încă primei jumătăţi a secolului al XVlea15 prin reprezentările Sfinţilor Gheorghe şi Mihail. Sf. Gheorghe este îmbrăcat
într-o armură care precede armura sofisticată a stilului gotic specifică secolului al
XV-lea. Partea superioară a corpului este acoperită de o cuirasă cu o talie înălţată, al
cărei pieptar este străbătut de nervuri ce vine în sprijinul încadrării acestui altar în a
doua jumătate a secolului XV. Cuirasa este continuată cu un brâu subţire şi o parte
prelungită care poate semăna cu nişte tasete, acea parte a armurii care acoperă
pulpele de şocul buzduganelor sau ale securilor.16 Interesantă este cămaşa de zale pe
o care poartă şi din care se pot observa doar poalele. O armură realizată în acelaşi
mod, având butoni şi ornamente aurite se întâlneşte în colecţia de arme şi armuri a
Muzeului Brukenthal, fiind prezentă în expoziţia de bază a muzeului. Cămăşile de
zale s-au întâlnit mult mai rar odată cu apariţia armurii sofisticate care apăra întreg
corpul de lovituri. De remarcat este pictarea mantiei bătute în vânt a Sfântului
Gheorghe în care se poate recunoaşte o interferenţă bizantină, lucru rar întâlnit în
pictura altarelor transilvănene.
Prezentarea arhanghelului Mihail este făcută aproape în acelaşi mod ca Sf.
Gheorghe. Datorită mantiei pe care o poartă, mare parte din armura superioară a
corpului nu poate fi vizibilă. Se poate observa o parte a cuirasei brăzdată de nervuri,
şi armura mâinii drepte, cotiera în forma cotului. Partea inferioară a corpului
prezintă aceleaşi elemente de armură ca şi Sf. Gheorghe.
Ca o ilustrare a evoluţiei pieselor de armament şi echipament militar, tot în
biserica din Mălâncrav mai există o reprezentare a Sfântului Gheorghe omorând
balaurul, aflata-n pictura murală. Situat pe peretele sudic, Sf Gheorghe este încadrat
de arhanghelul Mihail şi de Sf Laurenţiu care are ca atribut grătarul pe care a fost
martirizat.17
Realizate către sfârşitul secolului al XIV-lea picturile murale din corul şi
absida bisericii din Mălâncrav se individualizează prin puternicele caracteristici ale

12

Ibidem., p. 97.
Alexander, D. G., op. cit., p. 25.
14
Drăguţ, V., op.cit., p. 248.
15
Vătăşianu, V., Istoria artei feudale in ţările române, vol. I., Bucureşti, 1959, p. 778.
16
Vlădescu, C., Încercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale
occidentale (secolele XV-XVIII), în SMMIM, 2-3, 1969-1970, p. 110.
17
Drăguţ, V., op. cit., p. 223.
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„goticului internaţional”.18 Reprezentarea Sfântului Gheorghe din pictura murală
prezintă din punctul de vedere al echipamentului militar o cuirasă fără prelungiri cu
armura mâinii. Interesant de remarcat este faptul ca totuşi există protecţie pentru
părţile sensibile ale braţului reprezentată de o cotieră. Cuirasa se termină cu un brâu
şi tasete pentru protejarea pulpelor.
Lipsa armurii mâinilor şi picioarelor, a protecţiei umerilor poate demonstra
dezvoltarea pe care a avut-o de la acea dată, respectiv sfârşitul secolului al XIV-lea
şi până în a doua jumătate a secolului al XV-lea când apare iar reprezentat, dar de
acesta dată în pictura de panou.
În cadrul picturii transilvănene cel mai caracteristic monument de trecere de la
gotic la Renaştere este altarul din Mediaş (fig. 3-4).19 Clasat îndeobşte printre
piesele reprezentative ale goticului transilvănean, altarul de la Mediaş se deosebeşte
de majoritatea altarelor fiind conceput generos, în spaţii largi cu panouri multe cu o
bogată încărcătură narativă.
În ce priveşte compoziţiile sale, specialiştii au fost de acord ca meşterul
medieşan a avut ca model gravurile lui Martin Schongauer executate între 14741479. Cu toate că acest artist s-a încadrat în Renaşterea germană, opera de la
Mediaş a fost atribuită goticului târziu.20
În „Purtare Crucii” (fig. 3) se poate observa o halebardă scurtă cu mâner şi
inel pentru deget care are securea cu tăişul uşor curbat . O astfel de reprezentare se
găseşte în Cronica Naţională Maghiară, aflată la Biblioteca Naţională din
Budapesta.21 Din armura soldatului se poate observa o parte din armura superioară
cea a mâinii prin mănuşa simplă şi brasardele. Din punctul de vedere al protecţie
capului, soldaţii poartă pălării de fier, căşti celata cu viziera mobilă. Astfel de piese
se găsesc şi colecţiile muzeului sibian22, pălăriile de fier specifice secolului XV
fiind destul de rare în colecţiile muzeelor româneşti întâlnindu-se mai ales în
colecţiile occidentale cum ar fi colecţia Spengel din München.23
Cel mai valoros dintre panourile altarului de la Mediaş îl reprezintă cel al
„Răstignirii” (fig. 4) în al cărui fundal se poate distinge un oraş care ar fi trebuit să
fie Ierusalimul dar care de fapt este Viena medievală cu Domul Sf Ştefan şi cu
vechea fortificaţie de incintă.24 Mântuitorul crucificat domină în prim-plan
compoziţia fiind flancat în planuri secunde de două grupuri umane: în stânga de un
grup de femei ce-l plâng iar în dreapta de un grup de bărbaţi înarmaţi. Primii doi par
sa aibă o discuţie ironică la adresa Mântuitorului şi au fost redaţi în aşa fel încât să
îi recunoască oricine ca necreştini: unul purtând un turban musulman iar celălalt un
18

Ibidem., p. 224.
Drăguţ, V., op cit., p. 250.
20
Ibidem.
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Nicolle, D. C., Arms and Armour of the Crusading Era, New York, 1988, p. 549.
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Pe această cale mulţumim doamnei Elena Roman de la Muzeul Naţional Brukenthal
pentru consistentul sprijin acordat.
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Demmin, A., op.cit., p. 516.
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Ibidem.
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caftan bogat ornamentat şi o tichie ţuguiată evreiască.25 Bărbatul cu turban este
înarmat cu o măciucă simplă în care se sprijină cu mâna stângă şi cu o spadă pe care
o ascunde sub faldurile mantiei făcând vizibilă doar o parte a mânerului lung şi a
butonului piriform cu striaţii verticale. Acest tip de buton (tip L – Oakeshott)26 este
considerat ca specific mijlocului secolului al XV-lea, când apare în special la
spadele grele de luptă. O piesă purtând stema Regatului Ungariei, de absolută
corespondenţă tipologică, inclusă de D. G. Alexander în grupa a XIX a clasificării
sale, s-a păstrat în Arsenalul din Alexandria unde a intrat in anul 1432.27 În Polonia
piese provenite din fostele teritorii ale Ordinului Teutonilor sunt datate după
mijlocul secolului al XV-lea.28 Tot un buton piriform dar neted întâlnim pe spada
de călău a oraşului Sibiu, păstrată la Muzeul Brukenthal.29
Mult mai vizibilă este spada de care se sprijină cu mâna stânga bărbatul în port
evreiesc. Aceasta este o arma cu mâner pentru o singură mână (m 1 – Pinter)30, cu
buton discoidal (tip H – Oakeshott)31 şi garda uşor curbată (varianta g – Pinter)32
spre lama zveltă şi lungă ascunsă de teaca cu buterolă aurie. Aceasta reprezintă una
din cele mai răspândite arme a evului mediu. Piese asemănătoare păstrate în
colecţia Muzeului Brukenthal sau \n ale celei din Istanbul fiind încadrate de D.G.
Alexander în grupa a XVI databile în secolul al XV-lea.33 Iată că în acest caz
datarea picturii de la Mediaş în 1480 ne vine în ajutor.
Prezenţa acestui important artist, care este maestrul altarului din Mediaş, într-o
expunere privind pictura gotică din Transilvania ar putea să apară ca o inadvertenţă.
De fapt prin el şi opera sa devine mai uşor delimitarea unui fenomen de răscruce: în
timp ce pictura de altare se orientează spre inovaţiile stilistice ale Renaşterii, pictura
murală va păstra o atitudine conservatoare rămânând încă 2-3 decenii sub
autoritatea moştenirii gotice.
Prin sculpturile sale de factură renascentistă şi prin influenţa Şcolii dunărene
ce se resimte în pictură, altarul de la Hălchiu (fig. 5-6) poate fi pus în legătură cu o
tendinţa novatoare în epocă, tendinţă ce s-a concretizat în altarul din Sebeş34 fiind

Pinter, Z.K., Reprezentări ale unor piese de armament şi echipament militar
medieval pe altarul pictat al Bisericii evanghelice ( Sf. Margareta) din Mediaş, în TibiscumStComCar, X, 2000, pp. 316-317.
26
Oakeshott, R. E., op cit., p. 68.
27
Alexander, D. G., European Swords In the Collection of Istanbul, in Waffen und
Kostumkunde, 29, 1, 1987, p. 24.
28
Nowarkowski, A., Arms and Armour in the Medieval Teutonic Order’s State in
Prussia, Lodz, 1994, p. 88.
29
Niţoi, A., Observaţii privind spada de călău a oraşului Sibiu în Apvlvm, XXXVIII,
2, 2001 (sub tipar).
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Pinter, Z. K., op cit., p. 96.
31
Oakeshott, R. E., op. cit., p. 95.
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Pinter, Z. K., op .cit., p. 97.
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Alexander, D. G., op cit., p. 23.
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***, 800 de ani biserică a germanilor din Transilvania, Innsbruck, 1992, p. 72.
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încadrabil în cel de-al treilea deceniu al secolului XVI-lea posedând încă resturi de
sensibilitate gotică.35
Deschis altarul prezintă interes prin scenele „Martiriului Sf. Petru” (fig. 6) şi
„Martiriului Sf. Iacob” (fig. 5). Scena „Martiriul Sf. Petru” reprezintă o scenă
bogată în reprezentări de piese de armament şi echipament militar. Dintre
personajele aflate în prim-plan se distinge cel aflat în stânga lui Petru care poartă la
cingătoare un pumnal. Se poate observa foarte bine garda scurtă cu braţele arcuite
spre lamă, cu mânerul înfăşurat în piele cu aplici ornamentate. Lama este acoperită
de o teacă cu buterolă. Butonul are o formă discoidală aplatizată din care evoluează
un trunchi de con. Astfel de arme sunt caracteristice trupelor de infanterie începând
cu secolul al XV-lea, iar în colecţia sibiană nu am întâlnit corespondenţe tipologice.
O armă asemănătoare se află în Muzeul Artileriei din Paris.36
În plan îndepărtat se poate observa un soldat, participant pasiv la acţiune care
posedă o armură întreagă de cavaler. Din partea superioară a acesteia se poate
observa o parte a cuirasei precum şi umerarul drept. Foarte frumos sunt prezentate
tasetele alcătuite din lamele prinse una de alta, importante în protejarea şoldurilor şi
a pulpelor. Partea inferioară a armurii subliniază genuncherele cu discuri
protectoare, jambierele şi încălţămintea de fier. În cap soldatul poartă o cască-calotă
simplă cu discuri protectoare pentru urechi, având o vizieră mobilă. O cască calotă,
de această dată fără vizieră, se regăseşte în colecţiile sibiene fiind lucrată în
atelierele de armurieri sibiene în secolul al XV-lea. O astfel de armură întreagă se
găseşte în Arsenalul Imperial din Viena, încadrată la sfârşitul secolului XV şi
începutul celui de-al XVI-lea.37
Soldatul ţine în mână o halebardă formată dintr-o secure perforată, cu tăiş
drept, cu două cârlige şi un vârf lung şi ascuţit. Este de remarcat faptul că
halebardele având lama securii dreaptă sunt încadrate cu aproape un secol mai
repede decât cele cu perforaţii şi încrustaţii.38 Astfel de arme cu secure perforată şi
încrustaţii pe ea au fost specifice armatelor de paradă din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea fiind frecvent utilizate de infanteria secolelor XV-XVI. Se mai
poate observa în plan îndepărtat şi o lance având o formă triunghiulară cu vârf
ascuţit pentru a putea pătrunde în armură.39
În scena „Martiriul Sf. Iacob” sunt prezente aceleaşi personaje ca şi în tabloul
anterior. În prim plan se distinge un soldat ţinând în mână o spadă pentru o mână (m
1 – Pinter)40, cu garda uşor curbată spre lamă (varianta g –Pinter).41 Butonul este
35

Oprescu, G., op cit., p. 68.
Demmin, A., op cit., p. 764.
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Ibidem., p. 429.
38
Astfel de piese fiind întâlnite în colecţiile Muzeului de Istorie din Sibiu cu numerele
de inventar m 3571, m 7358
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Vlădescu, C., Încercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale
occidentale (secolele XV-XVIII), în SMMIM, 1, 1968, p. 99.
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discoidal (tip H – Oakeshott)42, dar nu se pot distinge celelalte caracteristici pentru a
se încerca o încadrare exactă în epocă.
În planul îndepărtat se pot observa doi soldaţi purtând armuri, la unul din ei
fiind vizibilă o parte a cuirasei şi a tasetelor. Ambii poartă căşti simple cu discuri
protectoare pentru urechi. Unul dintre ei are în mână o halebardă cu secure având
tăişul curbat şi cârlig în partea opusă, terminată într-un vârf ascuţit. Celălalt are o
suliţă cu vârf în formă de triunghi. Fiind o armă folosită de cavalerie, suliţa are un
disc opritor asemănător gărzii existente la spade sau la săbii ce para loviturile
adversarilor. Pe lângă acest tip de suliţă folosită de armatele occidentale se
întâlnesc şi alte tipuri mai simple folosite în special de infanterie cum ar fi suliţa
simplă cu vârful de formă romboidală ca in cazul celei prezentate in pictura
altarului de la Beia43 şi întâlnită în colecţiile sibiene44 sau cea specifică
formaţiunilor de Landsknecht denumită şi Knebelspiess45 (suliţă cu mâner) cu lama
alungită şi aplatizată, cu braţele laterale fixate de manşon46. Mult mai interesantă
este varianta de ghizarmă prezentată în plan secundar al panoului „Ecce-homo”
prezent în pictura altarului de la Hălchiu. Arma are un vârf ascuţit şi două cârlige de
agăţare unul în dreapta şi unul în stânga. Pe lângă aceste elemente de bază ale unei
ghizarme se poate observa un disc protector pentru mână.
Un alt reprezentant al picturii de panou transilvane de secol XVI îl reprezintă
altarul de la Fişeriu (fig. 7) cu cel mai semnificativ panou „Sf. Martin împărţind
mantaua cu cerşetorul”. În acest tablou se distinge foarte clar o spadă pentru două
mâini (m 2 – Pinter)47, specifică cavaleriei grele occidentale. Mânerul se continuă
cu o gardă curbată (varianta g – Pinter)48 şi o lamă zveltă cu o şănţuire mediană.
Butonul piriform are striaţii verticale (tip L – Oakeshott)49 şi este considerat ca fiind
specific secolului al XV-lea când apare ca şi în acest caz la spadele pentru două
mâini.50
O astfel de piesă purtând stema Regatului Ungariei inclusă de D. G. Alexander
în grupa XIX a clasificării sale s-a păstrat în Arsenalul din Alexandria unde a intrat
în 1432.51 Foarte interesant este faptul că deşi altarul este încadrat în primul sfert al
secolului XVI-lea, piesele de armament reprezentate fac parte din secolul al XV-lea,
pictorul dând dovada lipsei inovaţiei în compoziţiile sale.
42
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Altarele pictate transilvănene reprezintă adevărate cronici în imagini, izvoare
de mare valoare din care istoricii şi arheologii medievişti pot spicui aspecte dintre
cele mai interesante ale vieţii materiale şi spirituale ale vremii, neevaluate
proporţional valorii lor până în prezent, pentru întregirea tabloului istoric atât de
bogat al acestei zone.
Sesizând această situaţie şi urmărind evoluţia pieselor de armament şi
echipament militar reflectată în pictura altarelor transilvănene de-a lungul secolelor
XV-XVI, s-a putut observa că Transilvania, mai mult decât celelalte ţări româneşti,
cunoaşte în această epocă o pronunţată aliniere, atât din punctul de vedere al
armamentului şi al echipamentului militar cât şi în plan cultural-artistic şi stilistic, la
spaţiul cultural-istoric central european, fără însă a lipsi cu totul unele influenţe
orientale.
De asemenea s-a putut constata că reprezentările din arta figurativă transilvană
se constituie pentru acest spaţiu într-un extrem de important izvor istoric, ce poate
clarifica sau întregii tabloul unei epoci destul de puţin cercetate din punctul de
vedere al istoriei militare în general şi al armamentului şi al echipamentului militar
în mod special. Cu puţine excepţii, se poate astfel afirma că piesele de armament şi
echipament militar ale spaţiului transilvănean redate în pictura altarelor, sunt
sincrone cronologic şi tipologic pieselor similare din apusul şi centrul Europei. În
acelaşi timp, datorită plasării geo-politice a Transilvaniei, la zona de contact a
civilizaţiei occidentale cu cea orientală, întâlnim aici şi piese de armament şi
echipament militar din Orient, intrate în uzul trupelor acestui spaţiu prin filiera
Imperiului Otoman sau în urma confruntărilor tot mai dese şi implicit a necesităţii
de adaptare la modul de luptă cu această mare putere a vremii.
Pentru o cât mai facilă punere în valoare a acestui izvor istoric şi culturalartistic în tabloul general al istoriei zonale, s-a considerat necesară atât o descriere a
principalelor categorii de armament şi echipament militar, specifice secolelor XVXVI, în fireasca lor evoluţie istorică şi în strânsă interdependenţă cu profundele
schimbări pe care amurgul evului mediu le aduce în planul tacticii şi strategiei
militare, cât şi o analiză a altarelor cu cea mai mare valoare în planul problematicii
propuse. În acelaşi scop s-a încercat şi o redare schematică a situaţiei prezenţei
reprezentărilor de arme şi echipament militar prin conceperea unor tabele ce pot
constitui un punct de plecare pentru cercetarea şi aprofundarea viitoare a acestei
tematici. Fără a avea pretenţia epuizării acestui spaţiu inedit de cercetare,
considerăm acest demers ca pe o deschidere spre abordarea sistematică a unui izvor
insuficient folosit până în prezent de cercetarea medievistică românească, ca pe un
instrument de lucru pentru cei ce îşi concentrează interesul ştiinţific asupra istoriei
artelor, arheologiei medievistice şi în general a istoriei secolelor XV-XVI în
Transilvania.
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Fig. 1. Altarul de la Prejemer – vedere generală.
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Fig. 2. Altarul de la Mălâncrav-Sfinţii Mihail şi Gheorghe.

187

Acta Terrae Septemcastrensis

Fig. 3. Altarul de la Mediaş-Purtarea Crucii.
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Fug. 4. Altarul de la Mediaş-Crucificarea.
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Fig. 5. Altarul de la Hălchiu-Ciclul Patimilor.

Fig. 6. Altarul de la Hălchiu-Martiriul Sf. Petru.
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Fig. 7. Altarul de la Fişeriu-Sf. Martin împărţind mantaua cu cerşetorul.
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INDIVIDUALIZAREA FLORENŢEI ÎN CONTEXTUL ORAŞELOR
ITALIEI SECOLULUI AL XV-LEA
Dana HRIB
SUMMARY
Even if the word risorgimento implies that the peninsula had had a prior existence as a
single nation, yet Italy was only a feeling as the reality showed nothing like unity but divided
cities, lordships and towns dominated by local interests, external and internal divisions.
Diversity was crucial; it was encouraged by cross-cultural exchanges and this made Italy
special in the European context.
In the fourteenth and fifteenth centuries any definition considered Italian similar with
classical and Tuscan.
Florence’s metamorphosis from provincial town to urban metropolis, its economic life
(guild system, industry), its development as a maritime power, the communal status and the
changes that followed in the political life, the influence of Church-State relation and the
religious diversity made this Italian city special. The preeminent role of Florence was given
by the cultural life and focused attention upon poets, humanists and artists in the light of
civic spirit and of the patriotism consciously nurtured.

Epoca în care a fost consacrat termenul risorgimento părea să îl considere
aplicabil, din punct de vedere istoric, unei sigure naţiuni. Aglomerare de cetăţi,
oraşe şi structuri politice aflate sub conduceri cu orientări şi formaţii diverse, Italia
nu desemna în realitate altceva decât o stare de spirit. Pentru a ajunge în acest ţinut,
călătorul era nevoit să treacă Alpii dinspre Europa nordică, să străbată Marea
Adriatică şi Marea Mediterană dinspre Africa de Nord şi Grecia. Un căutător al
complexităţii şi variaţiei nu ar fi fost dezamăgit în eforturile acestei călătorii. Italia
desfăşura de la o comunitate la alta diferite forme de urbanizare, de agricultură,
diferite dialecte, calendare, coduri legislative, zile de sărbătoare, unităţi de măsură
şi monezi în circulaţie. O crucială diversitate se manifesta nestingherită de o parte şi
de alta a Apeninilor, încurajată de particularităţile anumitor oraşe sau regiuni, de
competiţia existentă între ele, de problema pretenţiilor teritoriale ce putea fi
întâlnită fără excepţie în toate laturile Europei.
Aparentă cauză a diviziunii, pretenţia teritorială constituia, alături de comerţ,
unul dintre factorii mai puţin evidentei unităţi a alăturării. Din punctul de vedere al
deschiderii europene, regiunea în care se aflau Savoia, Trent, Bolzano şi Udine
cuprindea alăturarea comunităţilor italiene, germane şi franceze. În mod similar, în
sud se putea întâlni un activ amestec de influenţe franceze, aragoneze, greceşti,
catalane, evreieşti şi arabe. Călătorul, fie el bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, era
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ambasadorul diverselor medii culturale, iar o vastă reţea portuară oferea acestuia
avantajele unei călătorii în spaţiul italian cu mult mai sigură şi mai uşoară în
comparaţie cu escaladarea munţilor.
Cruciadele deschiseseră drumuri nebănuite în faţa ochilor oamenilor din
întreaga Europă însă, potrivit lui J. Burkhardt1, chiar şi în timpul cruciadelor
interesul italienilor pentru călătorie fusese mai puternic decât al altor naţiuni.
Pelerinul, călător al spiritului, se dovedeşte a fi un pionier în procesul descoperirii
lumii, rămânând un element constant al acestei descoperiri şi în perioada
Renaşterii.2 Cu timpul, italianul secolului al XV-lea va folosi transportul pe apă nu
doar pentru un mai facil acces la oraşele italiene. El putea angaja liniile comerciale
maritime pentru a călători spre nord către Bruges şi Ghent, spre vest către
Barcelona, Valencia şi Lisabona, spre est către Alexandria, iar spre sud către coasta
Africii. Italieni precum fraţii Polo, negustori veneţieni din secolul al XII-lea, au
trecut pustiul Mongoliei, ajungând la curtea împăratului Chinei, aventurile acestei
călătorii fiind povestite de către Marco, fiul unuia dintre ei. În secolul al XV-lea,
sistemul marelui geograf egiptean Ptolemeu (secolul al II-lea d. Hr.) este părăsit de
savanţii renascentişti în favoarea doctrinei matematicianului polonez Nicholaus
Copernicus şi a convingerii că pământul este rotund. La 1487, Pedro de Covilham,
purtător al unei scrisori de acreditare oferită de Casa de’Medici, pornea într-o
expediţie pe uscat al cărei scop era descoperirea Indiilor. Italia este ţara care l-a dat
pe Christofor Columbus, cel care descoperă coasta Americii în 4 ianuarie 1493, în
favoarea coroanei Spaniei. La sfârşitul secolului al XV-lea, italienii aveau să afirme
definitiv enunţul vizionar al Genovezului: il mondo è poco.3
Alături de pelerin, comerciantul se afirmă drept unul dintre elementele decisive
ale dramaticului schimb inter-cultural al vremii. Numai actele bogatului comerciant
toscan Francesco Datini din Prato înregistrează folosirea pentru comerţ a peste 3000
de nave diferite în perioada 1383-1411.4 Transmisia între diferite culturi devine şi
prin obiectele comerţului parte a experienţei renascentiste. Astfel, în anul 1499, un
comerciant din oraşul Candia călătoreşte spre Cipru pentru a comanda un număr de
şapte sute de icoane ale Maicii Domnului cu Pruncul, dintre care cinci sute urmau

1

J. Burkhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy (Londra, Penguin Books,
1990), p. 185.
2
În secolele al XIV-lea şi al XV-lea, un număr constant de pelerini călătoreau în mod
regulat spre Ierusalim şi Egipt, după cum putem deduce dintr-un document referitor la
călătoria (1384-1385) a trei florentini îmbarcaţi în Veneţia, în luna septembrie, care au sosit
în Alexandria trei săptămâni mai târziu, după ce au făcut escale în insulele greceşti. Pentru
informaţii legate de pelerinajul dinspre Italia spre Ţara Sfântă vezi Ugo Tucci, I servizi
marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terassanto nel medioevo în Studi veneziani, IX,
(1985), pp. 43-66.
3
J. Burkhardt, op. cit, p. 186.
4
John Kenneth Hyde, Literacy and its Use: Studies on Late Medieval Italy
(Manchester, D. Waley, 1993), p. 87.
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să fie pictate în stil „latin” iar două sute în stil „grecesc”.5 Benefic sau dăunător,
vastul fenomen al schimburilor culturale în secolele al XIV-lea şi al XV-lea ne
descoperă realitatea insuficienţei resurselor locale italiene în raport cu dorinţa de
împlinire materială şi spirituală. Aceasta nu a împiedicat însă ca tradiţiile
patriotismului local să fie promovate în continuare cu mândrie în timp ce
comercianţii, artizanii, preoţii şi pelerinii intrau în contact cu diverse culturi. Nu
putem confirma existenţa unui ideal popular al multiculturalismului. Secolul al XVlea italian continuă să fie dominat de anti-semitism, anti-islamism, sclavie şi
prejudecăţi etnice. Pe de altă parte, astfel de schimburi nu au garantat contacte
de durată însă ele sunt de o foarte mare importanţă în analiza dinamicii
culturale ale acestei epoci, determinând permanenta interacţiune cu ceea ce poate fi
numit în mod generic italian, toscan sau florentin.
Fenomen cu consecinţe economice, psihologice, sociale şi artistice precise,
marea epidemie de ciumă din anul 1348 a inaugurat, potrivit unor istorici, o
perioadă de declin economic considerabil sau, potrivit altor opinii istorice, o
perioadă stimulativă în raport cu evoluţia societăţii, datorită scăderii populaţiei.
Aceasta a dus la o mai largă ofertă pentru locuri de muncă stabile şi la o creştere a
salariilor, în consecinţă la aşezarea premizelor unei înfloriri comerciale.
Faptul că societatea italiană era departe de a putea fi considerată ideală este o
realitate istorică de necontestat. Problemele acestui spaţiu istoric rămân legate de o
endemică dezordine socială, provocată mai ales de competiţia apărută între vechile
elite şi clasa noilor îmbogăţiţi, de revoltele care au măcinat la sfârşitul secolului al
XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea Lucca, Siena, Perugia, Florenţa, Bologna
şi Ferrara din dorinţa muncitorilor de a avea o mai importantă participare la
guvernare şi datorită opoziţiei cetăţenilor faţă de covârşitorul sistem al taxelor. La
toate acestea se adaugă instabilitatea politică strâns legată de transformările
petrecute în guvernarea unor seniorii din nordul şi sudul Italiei sau a republicilor
Italiei centrale. Singurul oraş-stat care a păstrat o aparentă stabilitate în toată această
perioadă a fost Veneţia.
Din punct de vedere politic, Italia medievală cunoştea două tendinţe politice
majore: loialitatea faţă de Sfântul Imperiu Roman, reprezentată de gibellini şi
loialitatea faţă de papalitate, reprezentată de guelfi, tendinţe afirmate definitiv la
jumătatea secolului al XIII-lea. Deşi făcuse diverse călătorii din Germania până în
Boemia, de la Milano până la Roma, împăratul se afla mai mult în căutarea de
subsidii, sub diverse aparenţe ceremoniale, decât în căutarea posibilităţilor de
intervenţie teritorială în Italia. Pe de altă parte şi papalitatea se afla într-o dificultate
asemănătoare. Consemnat în afara teritoriului italian, conducătorul Bisericii
Apusului era din anul 1348 rezident al domeniului de Anjou (achiziţionat prin
cumpărare de la Giovanna de Anjou, regină a Neapolelui), avându-şi sediul la
Avignon Avignon. Scaunul papal se va întoarce la Roma în anul 1377, în timpul
5

Nanon Chatzidakis, Da Candia a Venezia: Icone greche in Italia, XV-XVI seculo
(Atena, Nea ed, 1993), p. 2.
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pontificatului lui Grigorie al XI-lea (1370-1378), producând în 1378 o diviziune în
Biserică prin alegerea simultană a doi papi, fenomen cunoscut sub numele de Marea
Schismă Apuseană. Conflictul pricinuit de interesele partidelor de cardinali profrancezi şi pro-italieni se va rezolva abia în 1415, deşi papa s-a putut considera în
deplinătatea drepturilor sale romane abia din a cincia decadă a secolului al XV-lea.
Între anii 1350 şi 1450, oraşele şi conducătorii individuali încearcă să
stabilească propria supremaţie teritorială şi să creeze noi dominioane ceea ce
marchează epoca prin agitaţia cauzată de lipsa unei autorităţi centrale. În această
perioadă s-au format alianţe şi s-au trasat noi graniţe prin pretenţiile la titlul de
domn sau senior a unor persoane precum Bernabo (mort la 1386) sau Gian
Galeazzo Visconti (mort la 1402) care au angajat mercenari din Italia şi din restul
Europei pentru a-i susţine în procesul de extindere a propriei influenţe. Guvernările
republicane sau de tip oligarhic erau de asemenea interesate în expansiunea
teritorială. Tensiunea financiară şi militară a dus în jurul anului 1450 la alierea
micilor dominioane cu, sau sub directul control, a cinci state importante: Milano,
Veneţia, Florenţa, Roma şi Neapole însă, în ciuda aparentei dispariţii a fragmentării,
aceasta era departe de a fi în întregime eradicată. Între anii 1450 şi 1500, interesele
marilor oraşe au fost cele care au definit direcţia politică şi economică a peninsulei,
până la data invaziei franceze, prin convenţiile presupuse de Pacea de la Lodi.
Semn al stabilităţii peninsulare, semnarea Păcii de la Lodi în anul 1454 a
reglementat recunoaşterea sferelor de influenţă a celor cinci mari puteri italiene, cu
atât mai mult cu cât stabilitatea fiecărei puteri în parte era incertă din punct de
vedere politic şi economic. Căderea Constantinopolului în anul 1453 şi ofensiva
otomană sub conducerea lui Mehmed al II-lea Cuceritorul (1451-1481) i-a
determinat pe italieni să devină conştienţi de propria vulnerabilitate precum şi de
marele pericol al continuării luptelor interne. În regatul Neapolelui, Alfonso de
Aragon (1395-1458) a reuşit să deţină controlul asupra capitalei pentru mai puţin de
zece ani, confruntându-se deopotrivă cu opoziţia internă şi ameninţarea invaziei
pretendenţilor rivali. În Florenţa, Cosimo de’Medici (1389-1464) era în permanenţă
conştient de limitele recent dobânditei sale puteri ce nu se bucura de un statut
oficial. Aliatul său, noul duce al Milanului , Francesco Sforza (1401-1466), nu era
altceva decât un mercenar care, prin căsătoria cu fiica ducelui Visconti, i-a luat
acestuia titlul prin forţă în anul 1450. În ceea ce priveşte celelalte două seniorii,
papa Nicholas al V-lea se concentra asupra recâştigării teritoriilor papale din Italia
centrală, mobilizându-se pentru ajutarea creştinilor ameninţaţi de Imperiul Otoman,
pe când senatul Veneţiei încerca, sub aceeaşi ameninţare, să îşi protejeze
posesiunile pe uscat – terrafirma şi pe mare – rutele comerciale.
Pacea de la Lodi a durat atâta timp cât toate cele cinci participante au beneficiat
de ea, neputând fi capabile să pună capăt luptelor interne. În anul 1471, aceleaşi
puteri au semnat o extensie a tratatului deoarece şi în ultimul sfert al secolului al
XV-lea rămâne foarte evidentă fragilitatea familiei conducătoare. Familia Sforza
reuşeşte să se afirme în Milano prin uciderea ducelui Galeazzo Maria (1444-1476).
În ceea ce priveşte Florenţa, Ferrante de Aragon – regele Neapolelui şi al Italiei de
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sud este vinovat de majoritatea atacurilor împotriva familiei de Medici, orientate
împotriva lui Giuliano de’Medici (1453-1478), nepotul lui Cosimo, şi a fratelui său
Lorenzo (1449-1492).
Deşi perioada cunoaşte un singur război major – cel dintre Ferrara şi Veneţia,
din anul 1481, fiecare guvern a încercat în permanenţă să promoveze cât mai
fructuos posibil propria politică de expansiune teritorială. În aceste condiţii, toate
entităţile politice ale Italiei s-au arătat doritoare a intra în alianţe cât mai pragmatice
cu alte puteri între care se aflau regii Franţei şi Burgundiei, Imperiul Roman de
Apus, regii Ungariei, conducătorii Serbiei şi ai Albaniei, sultanul Mehmed al II-lea
şi succesorul său Baiazid al II-lea (1481-1512). În ciuda faptului că dezvoltarea
flotei turceşti a dus la debarcarea trupelor otomane în nordul Italiei la Friuli (1475)
şi în sudul Italiei, la Otranto (1480) – fapt ce făcea din ce în ce mai auzite cererile
pentru o nouă cruciadă, alianţele cu sultanul şi reprezentanţii lui erau constant
negociate pentru a proteja rutele comerciale şi interesele teritoriale ale diverselor
state italiene.
Cucerirea Neapolelui între anii 1494 şi 1495 de către regele Charles al VIII-lea
al Franţei (1470-1498), a cărui familie angevină avea drepturi tradiţionale asupra
oraşului, s-a datorat în mare parte şi pretenţiei de protejare a creştinilor în faţa
invaziei musulmane, găsindu-se în aceasta o puternică justificare a intruziunii. În
anul 1494, dorind să recreeze o republică florentină veritabilă, facţiunea antimediceeană a profitat de ocazie pentru a îl îndepărta pe Piero de’Medici (14721503). În paralel, oraşele mai mici precum Novara şi Pisa au luptat permanent
pentru propria lor independenţă.
*
Ivindu-se deasupra Florenţei, zorii Renaşterii au găsit prea puţine elemente prin
care acest oraş să fi fost îndreptăţit a se mândri cu o individualitate accentuată.
Afirmată încă din perioada clasică, o caracteristică aparte a zonelor mediteraneene
s-a dovedit a fi stabilirea populaţiei în oraşe mai de grabă decât în sate sau în
cătune. În spaţiul specific civilizaţiei italiene această caracteristică se transformă
într-o tradiţie ale cărei începuturi se întorc până în vremea etruscilor. Conducerea
romană, esenţial municipală în instituţiile ei, s-a exercitat în primul rând asupra
aglomerării de oraşe din peninsulă. Majoritatea comunităţilor urbane din Italia de
nord şi centrală se puteau mândri cu o istorie îndelungată şi cu vechimea întemeierii
lor. Insulele Veneţiei erau locuite încă din timpurile romane, iar Verona sau
Veronia era teritoriu roman încă din anul 300 î. Hr. Bologna fusese întemeiată de
etrusci, cei care o numiseră Felsina, sub stăpânirea triburilor galice primind
denumirea de Bononia. În 189 î. Hr., romanii aşeză pe teritoriile sale o colonie ce va
înflorii în timpul lui Augustus. Tot în timpul lui Augustus, Siena sau Saena devine
colonie romană dintr-un oraş etrusc. Bergamo sau Bergonum este de asemenea
ridicat pe o fundaţie etruscă.
Spre deosebire de oraşul vecin Fiesole care a fost întemeiat ca aşezare etruscă
în secolul al VII-lea î. Hr., Florenţa nu a luat fiinţă până în vremurile romane, după
cum afirmă şi Niccolò Machiavelli în Istorie fiorentine:
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„Oraşul s-a născut pe vremea Imperiului Roman şi a început să fie amintit
de scriitori pe vremea primilor împăraţi.”6
În anul 59 î. H., veteranii armatei Lex Julia au fost răsplătiţi de către Julius
Caesar cu parcele de pământ fertil pe valea râului Arno. Această primă aşezare a
fost construită în forma unui castru roman clasic, cuprinzând iniţial o arie teritorială
delimitată la nord de Via dei Cerretani de astăzi şi de Piazza della Signoria la sud.7
La evenimentele care au determinat întemeierea Florenţei se referă şi Benvenuto
Cellini în Memoriile sale, legând începuturile aşezării de numele ofiţerului roman
Florentinus de Cellino – strămoşul său, oferind totodată şi o explicaţie a originii
toponimului:
„Rezultă din cronicile antice, compilate de locuitori ai oraşului, oameni
vrednici de o adâncă crezare, că a fost înălţat după modelul Romei. Acest
lucru este evident după vestigiile Colosseum-ului şi a băilor termale de
lângă Sfânta Cruce [...]. Julius Cæsar avea un foarte nobil ofiţer de prim
rang în armata sa, pe nume Florentinus de Cellino [...]. Florentinus
avându-şi cartierul mai jos de Fiesole, pe locul de astăzi al Florenţei, spre
a fi în apropierea râului Arno pentru facilităţile necesare armatei sale, toţi
soldaţii sau cei care aveau proiecte cu ofiţerul obişnuiau să spună «să
mergem la Florenţa!» deopotrivă pentru că numele ofiţerului era
Florentinus dar şi pentru că locul în care îşi aşezase tabăra era plin de
flori.”8
Dezvoltarea coloniei romane a fost facilitată de vecinătatea privilegiată a
faimoasei Via Cassia – drumul care lega Roma de nordul Italiei. În primele trei
secole ale erei creştine, comunitatea a cunoscut o dezvoltare considerabilă,
transformându-se într-un important centru comercial. Primele semne ale apariţiei
creştinismului datează tot din această perioadă, fiind asociate afluxului
comercianţilor sirieni şi având drept moment de referinţă martiriul Sfântului
Miniato, în anul 250.
Căderea Imperiului Roman a aruncat Florenţa într-o perioadă de vulnerabilitate
şi nesiguranţă, datorată asedierii şi distrugerii sale de către diverse grupuri etnice, în
haosul şi confuzia vârstei migraţiilor. Până la relativa perioadă de pace sub
dominaţia lombardă (570), cetatea s-a aflat în consecutiva stăpânire a goţilor şi
bizantinilor. În 774 este cucerită de Carol cel Mare, devenind parte a ţinutului franc
Tuszien (Toscana), fiind iniţial guvernată de Lucca. În aceste timpuri populaţia s-a
dezvoltat cu repeziciune, iar comerţul a reînflorit, ajungându-se ca în anul 854
Florenţa şi Fiesole să formeze un singur comitat.

6

Niccolò Machiavelli, Istoriile florentine, traducere de Nina Façon (Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1968), p. 14.
7
Rolf C. Wirtz, Florence (Cologne, Könemann, 1999), p. 8.
8
Benvenuto Cellini, Memoirs of Benvenuto Cellini, A Florentine Artist, Written by
Himself, ediţia a II-a, traducere în limba engleză de Thomas Roscoe (Londra, J. M. Dent &
Co. şi New-York, E. P. Dutton & Co, 1906), p. 20.
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Odată cu mutarea rezidenţei sale de la Lucca la Florenţa, la anul 1000, contele
Hugo inaugurează perioada istorică a oraşului în care pentru prima dată expresia
artistică este martora creşterii culturale prin realizările arhitectonice de excepţie ale
Protorenaşterii între care se numără Baptisteriul şi Biserica San Miniato al Monte.
Caracterizat de evoluţia discontinuă a instituţiilor şi de încercarea de stabilire a
autorităţii centrale, Evul Mediu timpuriu afirmă în persoana episcopului principalul
moştenitor al puterii politice.9 Autoritatea acestuia s-a dovedit compatibilă cu
supravieţuirea sporadică a scheletului instituţiilor civice, determinând în acest mod
existenţa unei comunităţi de factură urbană, delimitată din punct de vedere fizic de
organizarea apărării şi de conservarea zidurilor oraşului.
Pentru perioada ce precede secolul al IX-lea, istoria urbană a teritoriilor italiene
se confruntă cu o acută lipsă de documente. Totuşi, Daniel Waley menţionează în
lucrarea sa The Italian City- Republics câteva documente prin care este atestată
forma de organizare în aceste teritorii: un edict din anul 643 al regelui lombard
Rotharis care a conferit o protecţie specială formei de organizare numită conventus
ante ecclesiam; disputa dintre cetăţenii şi judecătorii Veronei şi biserica San Zeno
pricinuită în secolul al VIII-lea de problema construirii „zidurilor şi şanţurilor”;
două panegirice ale oraşului Milano şi unul al Veronei care dovedesc existenţa unei
forme de patriotism, în expuneri cu un pronunţat caracter literar.10 Este evident
faptul că Florenţa nu apare în nici unul dintre aceste documente, fapt ce ar putea fi
explicat şi de existenţa fragmentară a acestora. Şi totuşi, semne ale unei precocităţii
civice cu manifestare în spaţiul florentin nu apar nici în secolul al IX-lea sau în
secolul următor.
Începând cu secolul al IX-lea, anumite evidenţe ale activităţii civice desluşim în
manifestările ce au dobândit denumirea generică de conspiratio populi precum cea
din 891 a cetăţenilor Modenei împotriva episcopului lor, revolte similare întâlninduse la Turin în ultima decadă a secolului al IX-lea sau Cremona în anul 924.
Disputarea graniţelor diocezane, precum în cazul Bologniei şi Modenei în anul 969,
indicaţii ale unor întreprinderi diplomatice, afirmarea membrilor curţii episcopale
şi a laicilor de bună credinţă (boni homines) în funcţii de conducere, sunt în egală
măsură argumente în acest sens.
În această perioadă formativă, privilegiile imperiale acordate unor oraşe asigură
o mai fermă evidenţă a comunei de tip rudimentar. Aceste privilegii primite de
oraşe precum Genova (958, 1056), Cremona (998), Mantua (1014), Ferrara (1055)
conţin o tacită recunoaştere a municipalităţii aflată în relaţie cu slăbirea autorităţii
imperiale, pe când pretenţiile orăşenilor se aflau în directă legătură cu mai
cuprinzătoarea dispută dintre Biserică şi stat. A doua jumătate a secolului al XI-lea
a adus cu sine instalarea normanzilor în sudul Italiei ceea ce a determinat fondarea
unei monarhii puternice şi inhibarea evoluţiei oraşelor republici în zonele sudice,
9

Henri Pirenne, Oraşele Evului Mediu, traducere de Cristina Macarovici (Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2000), p. 46.
10
Daniel Waley, The Italian City – Republics (Londra, Weidenfweld and Nicholson,
1969), p. 13.
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mai ales în Sicilia. Fără instituţii politice fixe, oraşele din nordul şi centrul Italiei se
bucurau din plin de independenţă, informaţie transmisă şi de cronicarul german
Otto, episcop de Freising:
„Ei [italienii] sunt guvernaţi de voinţa consulilor mai de grabă decât de
conducători”11
În acelaşi spirit, călătorul evreu Benjamin de Tudela nota în jurnalul său de
călătorii:
„Ei [italienii] nu au nici rege, nici prinţ să îi guverneze ci doar judecători
aleşi de ei.”12
Mărturiile de mai sus oglindesc existenţa în secolele al XI-lea şi al XII-lea a
celor mai vechi forme italiene de autoritate, numite – ca o reminescenţă clasică –
consulate, din care ulterior vor evolua comunele sau oraşele-republici. Cronologia
consulatului cunoaşte cele mai timpurii referinţe înainte de anul 1100: Pisa – 10811085, Asti – 1095, Milano – 1097, Arezzo – 1098, Genova – 1099. Între anii 1100
şi 1125, instituţia consulatului este menţionată la Pistoia – 1105, Cremona – 11121116, Lucca – 1115, Bergamo – 1117, Bologna – 1123, Siena – 1125. Înainte de
jumătatea secolului al XII-lea sunt menţionate consulatele oraşelor Piacenza,
Mantua, Modena, Verona, Florenţa şi Padova.13
Cele dintâi semne ale unor extensive dispute în interiorul Florenţei au apărut în
a doua jumătate a secolului al XII-lea, istoria oraşului fiind umbrită pe tot parcursul
secolului al XIII-lea de conflictul dintre guelfi şi ghibelini.
În timpul secolului al XII-lea, oraşul a fost scena reformei bisericeşti dar şi unul
dintre punctele fierbinţi ale conflictului dintre papă şi autoritatea seculară, cunoscut
sub numele de Cearta pentru Învestitură. Sub conducerea contesei Matilda (10461115) – în al cărei castel de lângă Canossa Henry al IV-lea s-a predat papei Grigorie
al VII-lea la 1077 – florentinii întorc spatele împăratului german, alegând alianţa
cu papalitatea. Iată cum descrie Machiavelli efectul avut de conflictul dintre puterea
spirituală şi cea seculară asupra vieţii italienilor:
„O parte dintre italieni l-au urmat pe papă, iar alţii pe împărat; de unde s-a
născut sămânţa conflictelor dintre guelfi şi ghibelini, astfel că de-abia
încetaseră cotropirile barbare, când Italia a şi început să fie sfâşiată în
războaie interne. Henry a fost excomunicat şi astfel poporul său l-a
constrâns să vină în Italia şi să îngenuncheze, desculţ, în faţa papei spre a-i
cere iertare, lucru care s-a întâmplat în anul 1082 (sic!).”14

11
12

D. Waley, op. cit., p. 21.
The Itinerary of Benjamin of Tudela (Londra, lucrare editată de M. N. Adler, 1907),

p. 5.
13

Philip James Jones, The Cambridge Economic History of Europe, ediţia a II-a, 4 vol.
(Cambridge, Cambridge University Press, 1966), I – The Agrarian Life of the Middle Ages,
p. 38.
14
N. Machiavelli, op. cit, pp. 98-99. Autorul greşeşte, descriind ca având loc în anul
1082 evenimente ce s-au petrecut în anul 1077.
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Gran Contessa, cum a fost numită de către contemporanii săi, s-a dovedit un
fervent suporter al afirmării autorităţii oraşului, făcând tot ce i-a stat în putinţă
pentru a uşura drumul acestuia spre independenţa politică. Astfel au fost numiţi
doisprezece consuli selectaţi din aristocraţia urbană şi cercurile oamenilor de afaceri
pentru a crea corpul administrativ sau Commune. Acest corp era controlat de
Consiliul celor o sută la care se adăuga un ansamblu de cetăţeni reunit în cazul
deliberării deciziilor importante.
Curând, florentinii au început să ducă o politică de expansiune şi pretenţii
teritoriale, sub forma unor incursiuni armate, atacând în 1125 Fiesole. Relevantă
pentru politică de expansiune este şi începerea construcţiei noului zid al oraşului în
1173, încorporând pentru prima dată teritoriul aflat la sud de râul Arno. Tot secolul
al XII-lea va aduce şi schimbări radicale în aspectul oraşului. La mijlocul acestui
secol, silueta cetăţii era definită de aproximativ 170 de turnuri, raţiunea construirii
lor fiind în primul rând de natură defensivă. Impulsul creativ va găsi mai multe
forme de concretizare în secolul al XIII-lea prin construirea bisericilor Santa Maria
Novella (1246) şi Santa Croce (cca. 1295) alături de clădiri de interes civic precum,
Palazzo del Podestà (început în anul 1295) şi Palazzo Vechio (cca. 1300). De
asemenea, în secolul al XIII-lea a fost începută construcţia catedralei Santa Maria
del Fiore.
Începutul procesului care transformă Italia nordică şi centrală dintr-o regiune
nepopulată şi nedezvoltată, medievală, cu state ecleziale, mlaştini şi păduri, într-o
regiune aglomerată şi implicată economic, are loc în secolul al X-lea. Cea mai
importantă schimbare este creşterea populaţiei care se estimează a se fi dublat între
secolele al X-lea şi al XIV-lea.15 Largi arii de teren inundabil şi mlaştini, aflate mai
ales pe valea râului Po, au fost asanate şi cumpărate pentru ferme, ceea ce a dus la
dezvoltarea unor noi oraşe şi sate. Schimbul de grâu, ulei, sare, alimente, textile şi
produse ale artizanatului local, dezvoltarea băncilor şi a sistemului de credite au dus
la creşterea standardelor de viaţă. Situarea geografică a peninsulei, facilităţile
oferite transportului de mărfuri de comunicarea râului Po cu lagunele veneţiene au
dus la dezvoltarea comerţului de lungă distanţă. În scurt timp, reţeaua comercială a
teritoriilor italiene cuprindea oraşe precum Pavia – aflată în relaţii comerciale cu
negustorii de dincolo de Alpi şi veneţienii, Amalfi, Salerno şi Gaeta în Italia de sud,
Cremona şi Milano în Lombardia, Asti în Piedmont, Piacenza şi Lucca pe rutele
comerciale ce veneau din Franţa. În secolele al IX-lea şi al X-lea, Veneţia era deja
principalul punct de contact cu Bizanţul şi Lavantul. Deşi dotate din punct de
vedere naval încă din perioada carolingiană, Genova şi Pisa au suferit din pricina
atacurilor islamice, începând cu secolul al XI-lea. Având flote militare capabile să
respingă aceste atacuri, cele două oraşe au combinat expansiunea comercială cu
rolul naval în sprijinirea normanzilor care au alungat arabii din Sicilia.
Pe tot parcursul secolului al XII-lea, Florenţa a cunoscut o creştere din ce în ce
mai accentuată a puterii comerciale, ca efect al reformei sistemului ce îngloba
ghildele, comercianţii şi oamenii de afaceri. Aceştia au câştigat în importanţă,
15

D. Waley, op. cit., p. 14.
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ajungând în curând să controleze instituţiile politice. Din punctul de vedere al
implicaţiilor sociale, cea mai importantă era ghilda prelucrătorilor ţesăturilor
importate (Arte di Calimala), lor urmându-le ghilda prelucrătorilor lânii (Arte della
Lana). Cu toate acestea, enorma bogăţie concentrată în spaţiul florentin, începând
cu secolul al XII-lea, s-a datorat în primul rând activităţii bancare şi abia mai apoi
producţiei textile. În anul 1252 oraşul punea în circulaţie prima sa monedă de aur
numită fiorino d’oro care a devenit curând cea mai stabilă monedă a Europei.16
Între secolele al XII-lea şi al XIII-lea, majoritatea oraşelor italiene s-au
dezvoltat în mod considerabil, Genova şi Florenţa devenind atât de mari încât nu
găseau suficiente cereale în apropierea lor. Padua număra 15000 de locuitori în
secolul al XII-lea şi 35000 în anul 1320. Florenţa devine unul dintre cele mai mari
oraşe, numărând la începutul secolului al XIII-lea 50000 de locuitori şi 100000 la
sfârşitul secolului. Această creştere se reflectă şi asupra dezvoltării planului
oraşului, zidurile începute în anul 1172 cuprinzând o arie de aproximativ 80 ha, cele
proiectate în anul 1284 şi terminate peste 50 de ani – 620 ha.17 În urma înfloririi din
secolul precedent, peninsula italiană era la sfârşitul secolului al XIII-lea o zonă
suprapopulată, ajungând să numere între 7 şi 9 milioane de locuitori, potrivit
registrelor de percepere a dijmelor (rationes decimarum).18 Giovanni Villani
descrie Florenţa începutului de secol al XIV-lea ca pe un oraş cu aproximativ 100
000 de locuitori, populaţia fiind bine hrănită în pofida permanentizării foametei în
restul teritoriilor suprapopulate, florentinii consumând anual 55 000 până la 60 000
de damigene de vin, 4000 de viţei, 30 000 de porci. De asemenea, gradul de
alfabetizare şi nivelul cultural erau cu mult peste media cunoscută în acea vreme,
Villani afirmând că dintre cei 8000 până la 10 000 de copii florentini majoritatea
ştiau să scrie şi să citească, între 1000 şi 1500 dobândiseră cunoştinţe de
matematică (algoritmul), iar între 350 şi 600 frecventau şcoli superioare. Producţia
industrială provenită din cele 200 de ateliere era între 70 000 şi 80 000 de bucăţi de
postav. Mai mult, în Florenţa secolului al XIV-lea puteau fi numărate 110 biserici,
30 de spitale şi 40 de bănci cu un câmp de acţiune ce acoperea întreaga
creştinătate.19 Organizarea internă a republicii a rămas cea reglementată prin
reforma din 1282, fiind consecventă formelor stabilite de Ordinamenti di Giustizia
din 1293, bazate pe principiul participării colegiale ale corporaţiilor mari şi mijlocii
la administrarea puterii.20
Strălucitoarea emancipare a Florenţei s-a dovedit a nu fi un proces lipsit de
obstacole pe parcursul celui de al XIV-lea secol, dezvoltarea oraşului fiind umbrită
16

J. Burkhardt, op. cit, p. 67.
D. Waley, op. cit., p. 22.
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Giuliano Procacci, Istoria italienilor, traducere de Dumitru Trancă (Bucureşti,
Editura Politică, 1975), p. 69.
19
Giovanni Villani, Croniche di Giovanni Matteo e Filippo Villani: secondo le migliori
stampe e corredate di note filologiche e storiche, 2 vol., (Trieste, Sezione letterario-artistica
del Lloyd austriaco, 1857-1858).
20
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de o serie de contradicţii istorice. Pe de o parte, munca unor personalităţi artistice şi
literare precum Dante, Boccaccio şi Giotto este legată în mod direct de noţiunea de
vârstă de aur a artelor, iar activitatea susţinută de construcţie corespundea în mod
direct unei relative bunăstări sociale. În acelaşi timp oraşul a fost însă şi obiectul
unui mare număr de crize devastatoare precum revărsarea râului Arno din anul
1333, foametea ce a urmat acestui eveniment, epidemia de ciumă dintre anii 13481349, în care aproape două treimi din populaţie a murit21, apărarea militară
împotriva Pisei în anul 1315 şi împotriva oraşului Lucca în 1325, evenimente ce au
slăbit hegemonia Florenţei în regiune. La aceasta se adaugă colapsul importantelor
bănci Peruzzi şi Bardi care, prin decretarea suspendării rambursării împrumutului
de 1365000 florini, contractat de către regele Angliei, a târât oraşul într-o acută
criză financiară în anul 1339. Politica internă era măcinată de luptele dintre guelfi şi
ghibelini, dintre partidul albilor şi partidul negrilor şi de neliniştile sociale datorate
eşecului guvernării de tip seniorial. Din anul 1343, corporaţiile mici au fost asociate
la corporaţiilor mari în conducerea oraşului, asociere permanent contestată de
clasele superioare. Structura socială a Florenţei alătura popolo grasso (burghezia ce
începuse să apară în comunele italiene încă din secolul al XIII-lea) acelei facţiuni
numită popolo minuto (clasa meseriaşilor cu atelier propriu, membri ai breslelor
alături de salariaţii lor) şi plebei – plebe (dezmoşteniţii şi ţăranii plecaţi din satele
lor precum şi muncitorii obişnuiţi) din rândurile căreia au provenit revoltaţii sociali
numiţi ciompi. În condiţiile crizei sociale profunde, produsă de depresiunea
economică şi de exasperarea psihologică, popolo minuto a ieşit pe străzi, dând foc
caselor orăşenilor de frunte, înlocuind nobilii din Palazzo Vecchio cu aleşi din
rândurile micilor meşteşugari şi din rândurile proletariatului industriei lânii. Aceasta
a fost Răscoala Ciompilor (Tumulto dei Ciompi), izbucnită la 19 iulie 1378.
Victoria răsculaţilor a fost însă de scurtă durată datorită trădării gonfalonierului ales
de ei – dărăcitorul Michele di Lando22, devenit complicele contraofensivei
organizată de popolo grasso.23
În anul 1382, Florenţa formează încă o dată o structură guvernamentală
oligarhică în care rolul principal era deţinut de familia Albizzi. Această familie va fi
curând nevoită să ţină piept concurenţei puternicei familii Medici. Giovanni
de’Averardo de’Medici, cunoscut şi sub numele Bicci, reuşeşte să consolideze
poziţia socială şi economică a familiei sale în încercarea de acaparare a puterii în
21

Ibidem, p. 70.
Ibidem, p. 86.
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N. Machiavelli reproduce în paginile Istoriilor mesajul cuvântării lui messer Rinaldo
degli Albizzi asupra evenimentelor ce s-au desfăşurat în Florenţa între anii 1378 şi 1381: „El
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situaţie pe de o parte de prea multă libertate şi pe de altă parte primejdioasă, sau ar cădea
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opoziţie.”, op. cit, pp. 270-271.
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cadrul structurilor politice florentine. Odată cu asumarea în 1423 a prestigiosului rol
de bancheri oficiali ai papei, Medici aşează bazele unei ascensiuni dinastice fără
egal24. Ei vor guverna oraşul Florenţei pentru aproape trei secole, dominaţia lor
cunoscând puţine întreruperi.
Secolului al XV-lea florentin inaugurează o perioadă de glorie fără precedent
dar şi fără asemănare în istoria contemporană a Europei. Acesta este secolul
umanismului, al marilor realizări în domeniile ştiinţei, spiritului, filologiei şi artelor,
care au continuat să influenţeze viziunea apuseană despre lume până în zilele
noastre. Începând cu Masaccio, Brunelleschi, Donatello şi Boticelli lista artiştilor de
marcă ai acestui secol pare a fi fără sfârşit, culminând cu geniul lui Leonardo da
Vinci şi Michelangelo Buonarroti. Ar fi dificil de găsit un singur alt loc care să fi
reunit o similară varietate de talente artistice cu excepţia Florenţei sub generosul
patronaj al Medicilor.
Cosimo il Vecchio, strălucitoare şi fascinantă figură a acestei perioade,
dobândeşte titlul neoficial de conducător al oraşului în anul 1434, controlându-i
dezvoltarea politică, socială şi culturală până la moartea sa, survenită în anul 1464.
Numit de către contemporani Pater Patriae, el este primul care a contribuit la
transformarea Florenţei într-un centru al erudiţiei umaniste, făcând substanţiale
donaţii în domeniul artei, stabilind o tradiţie a mecenatului ce va fi continuată de
Medici care i-au urmat.
Casa de’Medici s-a bucurat de cea mai glorioasă perioadă a guvernării sale spre
sfârşitul secolului al XV-lea, în timpul nepotului lui Lorenzo (1449-1492), nepotul
lui Cosimo, cunoscut sub numele de il Magnifico pentru dragostea ce o purta
opulenţei. Deşi Florenţa şi florentinii au avut multe reproşuri de adus guvernării lui
Lorenzo, istoria poate confirma starea în care se afla oraşul la moartea acestuia şi ce
a devenit în timpul fanaticului regim al piagnonilor, sub conducerea lui Girolamo
Savonarola. Deşi diplomaţia echilibrată şi politica naţională dusă de Lorenzo
de’Medici nu a fost regretată de toată lumea la moartea sa, el a făcut parte din
uimitoarea generaţie ce a strălucit în Italia, în jurul anului 1490, despre care scria
Guicciardini.25 La adăpostul acestui timp al înfloriri, în Florenţa anilor 1450-1478
au fost construite peste treizeci de palate şi vile, iar în anul 1489 a debutat
construcţia impunătorului Palazzo Strozzi.26
Stârnindu-l pe Charles al VIII-lea al Franţei în speranţa răsturnării dinastiei
aragoneze a Neapolului, Ludovico Maurul determină intrarea trupelor franceze în
24

Potrivit actului Catastro pe 1427, pentru cartierul San Giovanni, pe primul loc se afla
Giovanni di Bicci de’ Medici cu suma de 79 472 florini, pe locul al doilea Gabriello di
Messer Bartolommeo cu 78 166 florini, iar pe locul al treilea Allesandro di Ser Filippo
Borromei şi fii cu 55 815 florini, cf. Apedix II – Eight Tables on Wealth în Lauro Martines,
The Social World of the Florentines Humanists: 1390-1460 (Londra, Routledge & Kegan
Paul, 1963), p. 369.
25
Francesco Guicciardini – The History of Italy, traducere în limba engleză de Sidney
Alexander (Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1984), p. 4.
26
G. Procacci, op. cit, p. 119.
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ducatul de Milano la 17 noiembrie, 1494. Florenţa capitulează fără a opune
rezistenţă în faţa înaintării trupelor franceze. Dinastia Medicilor avea să intre în
declin odată cu eşecul politic al fiului lui Lorenzo, Piero, expulzat în urma invaziei
armate. În timpul dramaticilor ani ai sfârşitului de secol XV, cel mai influent om
din oraş a devenit predicatorul unui mesaj apocaliptic – Girolamo Savonarola, prin
încercarea sa de a instala o formă teocratică de guvernământ. Propriul său fanatism
l-a aşezat în mijlocul unui conflict deschis cu papalitatea, fapt care l-a dus pe
călugărul dominican la moarte pentru vina de a fi eretic. Renunţările şi penitenţele
nu au întărit discernământul popular în exerciţiul alegerii libertăţii, din moment ce
în 1498 florentinii se revoltă împotriva profetului lor pentru ca mai târziu să accepte
plini de entuziasm venirea altor Medici, inferiori din punct de vedere moral lui
Cosimo27 şi din punct de vedere cultural lui Lorenzo.28
După moartea lui Savonarola, survenită în 1498, Florenţa a încercat să
restabilească forma republicană de guvernământ. În anul 1502, Piero Soderini a fost
ales pe viaţă ca gonfaloniere sau conducător al republicii. Căderea lui s-a datorat
revenirii fostei dinastii în anul 1512, prin intermediul lui Giovanni de’ Medici –
papa Leo al X-lea (1513-1521). Astfel s-a îngăduit familiei să se întoarcă în
Florenţa pentru un scurt timp, deşi avea să reia calea exilului în urma căderii Romei
sub asediul papei Charles a VIII-lea. De îndată ce pacea cu Franţa a fost restabilită,
graţie influenţei lui Clement al VII-lea (recrutat de asemenea dintre membrii
familiei Medici) întoarcerea dinastiei a fost consemnată în cronici începând cu anul
1537. Tirania brutală a lui Alessandro de’Medici a dus la încetarea definitivă a
formei republicane de guvernământ şi la instaurarea unei conduceri absolutiste în
Florenţa. În secolul al XVII-lea, domnia de 37 de ani a lui Cosimo de’Medici a
încercat fără succes să pună capăt declinului total căruia Florenţa căzuse victimă,
datorat în mare parte Războiului de treizeci de ani şi crizelor asociate acestuia.
Odată cu moartea ultimului dintre prinţii de’Medici – Gian Gastone, în anul 1737
Florenţa intră sub stăpânirea dinastiei Habsburgilor, apoi sub stăpânirea franceză
(1799) a surorii lui Napoleon – Elisa Bacciocchi, ca parte a regatului de Etruria,
până în anul 1815 când devine teritoriu austriac sub conducerea lui Ferdinand al IIIlea.
În urma războiului de independenţă, Florenţa va redeveni teritoriu italian în
anul 1861, într-o Italie unită, care sărbătorea un alt gen de Risorgimento.
*
Lupta dintre papalitate şi Hohenstaufen-i a creat Italiei o conjunctură politică
esenţial diferită de cea a ţărilor Europei occidentale. Italia reuşeşte să depăşească
27

N. Machiavelli îl descrie pe Cosimo drept „ ... un bărbat foarte înţelept, cu înfăţişare
gravă şi plăcută, foarte generos şi plin de omenie; şi niciodată nu a încercat nimic împotriva
partidului duşman, nici împotriva statului, dar se îngrija să facă bine fiecăruia şi cu
generozitatea lui să câştige de partea sa cât mai mulţi cetăţeni.”, op. cit, p. 296.
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Ibidem , p. 548: „Faima aceasta creştea cu fiecare zi, mulţumită înţelepciunii lui, căci
atunci când discuta o chestiune se arăta elocvent şi pătrunzător, în rezolvarea ei se dovedea
înţelept, iar în executarea ei prompt şi curajos”.
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aproape în întregime sistemul feudal încă exploatat ca factor unificator în cadrul
imperiilor şi edificator în folosul monarhiilor. Acest nou tip de existenţă politică
găseşte variate forme de organizare de la republică la statul despotic, cultivând
primii germeni ai spiritului politic modern în Europa.
În urma procesului de descentralizare, în secolele al XIV-lea şi al XV-lea,
dintre toate oraşele italiene cuprinse de libertatea afirmării, un singur oraş avea să
se remarce printr-o strălucire culturală de neegalat – Florenţa. Este firesc să ne
întrebăm care au fost factorii ce au determinat ca Florenţa iar nu Milano, Genova
sau Veneţia să fie capitala gândirii şi a artelor în tot acest timp. Dintre multele
răspunsuri ce au fost date acestei întrebări, cel mai potrivit pentru firul expoziţional
al acestui articol este cel dat de Gene A. Brucker. În lucrarea sa Renaissace
Florence, autorul consideră unicitatea Florenţei ca fiind rezultatul a două tradiţii:
tradiţia greco-romano-creştină şi tradiţia populară. Tradiţia clasico-creştină alătură
limbii latine şi principiilor dreptului roman concepte filologice derivate din
antichitatea greacă. Este o tradiţie de orientare profesională prin efortul conjugat al
mănăstirilor, al şcolilor de catedrală şi a universităţilor, care a rezultat în înflorirea
unor domenii precum dreptul, studiile clasice şi diversele arte. Tradiţia populară, pe
de altă parte, a adus cu sine un spirit flexibil, lipsit de o structură specifică,
caracterizat de comunicarea preponderent orală şi vizuală, cu forme scrise lipsite de
îngrădirea regulilor gramaticale şi ortografice. Acestei tradiţii se datorează
promovarea aspectului comercial al culturii, promovarea spiritului cavaleresc al
claselor sociale nobile sau cu aspiraţii la statutul nobiliar, aplecarea către obscurele
forme sub-culturale: creaţiile străzii, ereziile populare, un anumit gen de ocultism.
Dacă şi celelalte oraşe italiene s-au bucurat de o similară varietate şi complexitate a
manifestărilor culturale, doar Florenţa a reuşit să aducă atât de aproape aceste două
curente tradiţionale, în aparenţă lipsite de compatibilitate în acea epocă.29
Conjugării factorului cult cu cel popular, Brucker alătură figura statuară a lui Dante
Alighieri, atrăgând atenţia spre o perspectivă diferită asupra fenomenului
renascentist, perspectivă considerată în funcţie de acei deschizători de drumuri şi
inovatori a căror existenţă a revoluţionat în totalitate domeniile în care şi-au
desfăşurat munca de creaţie.
Deşi istoricii nu cad întotdeauna de acord în ceea ce priveşte locul şi timpul în
care începe relatarea despre Renaştere, cele mai multe expuneri debutează în Italia,
raportându-se la munca inovatoare a unei anumite personalităţi. Stabilirea identităţii
acestei persoane şi implicit stabilirea unei coordonate temporale se află în strânsă
legătură cu criteriul ales de către autor. Astfel. Dacă pentru mulţi istorici Renaşterea
debutează în perioada 1330-1340 odată cu vârsta poetului Francesco Petrarca
(1304-1374), după istoricii artei ea debutează o generaţie mai devreme cu noul stil
al picturii narative datorat lui Giotto (1266-1337), generaţie din care face parte şi
Dante Alighieri (1265-1321). În acest sens este suficient să împărtăşim părerea lui
Peter Burke potrivit căruia oricare ar fi data aleasă ca referinţă pentru începutul
29

Gene A. Brucker, Renaissance Florence (New York – Londra – Sydney – Toronto,
John Wiley & Sons, 1969), pp. 214-215.
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Renaşterii, este întotdeauna posibil să se găsească o bază ştiinţifică pentru a putea
merge mult mai înapoi în timp. Istoria picturii renascentiste ar putea începe cu
Cimabue (1240-1302), cea a sculpturii cu Andrea Pisano (1270-1330), cea a
gândirii cu teologii şi filozofii secolului al XIII-lea, cea a literaturii cu Albertino
Mussato (1261-1329).30
Recunoscut în primul rând ca poet de către contemporanii ce l-au încoronat cu
lauri în Capitoliul Roman la 1341, Francesco Petrarca (1304 – 1374), a depăşit prin
preocupările sale intelectuale acest statut, rămânând în multe istorii primul umanist
de formaţie al Renaşterii italiene. La rândul său. Petrarca s-a gândit pe sine mai
întâi în asemănarea cu Vergiliu, scriind în limba latină, după modelul epicii clasice,
lucrări precum De Africa (1338/1342), raportând permanent creaţia sa literară,
filozofică şi munca sa de cercetare la cultura romană antică. Pasiunea pe care o
manifestă pentru vestigiile romane şi epoca acestora nu este una impersonală ci,
dimpotrivă, caută contactul direct cu umbrele Antichităţii în scrisorile scrise lui
Cicero şi lui Seneca. El a colecţionat şi a transcris manuscrise ale autorilor antici, a
împrumutat de la Cicero stilul epistolar, a imitat chiar scrisul de mână al acestor
autori, abandonând caligrafia gotică şi a îndemnat cititorii să urmeze figurilor
descrise în De viris illustribus (1340).
Dacă istoriografia creştină până la Petrarca accepta istoria în desfăşurare
continuă de la crearea lumii până în vremurile contemporane autorului, Petrarca
este primul care face diviziunea netă între perioada clasică – historiae antique şi
perioada mai apropiată de timp – historiae novae. Mai mult, identificând
Antichitatea cu vârsta de aur a omenirii, el a transmis învăţaţilor contemporani
conştiinţa faptului că trăiesc într-un timp ce aduce lumina după întuneric, trezirea
după un somn îndelungat, întoarcerea la viaţă după moarte. Ideea de renovare şi
reformă înţeleasă până în acel moment într-un context eclezial este aplicată lumii
seculare, istoria reprezentând continua glorificare a Romei.31 Francesco Petrarca a
folosit din plin darul său de aşi împărtăşi entuziasmul şi de a inspira pe cei cu care
s-a înconjurat, între care se aflau pictorul Simone Martini, dominicanul Giovanni
Collona, liderul politic Cola di Rienzo şi Giovanni Boccaccio.
Schimbările culturale sunt adeseori legate de evoluţia unei anume generaţii, în
acest caz grupul familiar lui Petrarca şi cei care au împărtăşit experienţe comune
alături de membrii grupului. Exponenţii acestei prime generaţii s-au dovedit demni
de mentorul lor. La rândul său, Giovanni Boccaccio (1313-1375) a luat parte la
căutarea de manuscrise, scriind De claris mulieribus (1356/1364) dintr-o
preocupare biografică complementară cu cea a lui Petrarca . Cola di Rienzo (mort la
1354) a aplicat în sfera politicului ideea de renovare, mergând până acolo încât şi-a
datat scrisorile raportându-se la „Anul întâi” de la restaurarea Republicii Romane.
Această vârstă a Renaşterii a aclamat prin intermediul lui Boccaccio stilul
monumental şi veridicitatea artei lui Giotto di Bondone.
30

Peter Burke, The European Renaissance: Centres and Peripheries (Oxford,
Blackwell Publishers, 1988), pp. 20-21.
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Francesco Petrarca, L’Africa (Florenţa, Sansoni, 1926), IX, p. 453 urm.
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Distanţarea temporală şi culturală existentă între prima generaţie renascentistă
şi cea care i-a urmat, având maxima activităţii sale între anii 1430 – 1440, pare să
fie impresionantă. Totuşi, noul spirit al celei de-a doua vârste se află în continuare
sub semnul lui Petrarca. În entuziasmul său pentru poet, Coluccio Salutati (13311406) susţinea că acesta întrece în proză talentul lui Cicero, iar în vers pe cel al lui
Vergiliu. Interesat de critica textuală şi mare admirator al eroilor Republicii
Romane, el a urmat stoicilor în insistenţa asupra virtuţilor superumane şi a crezut cu
putere în faptul că studia litterarum şi elocvenţa au renăscut datorită lui Mussato,
Dante şi Petrarca. După anul 1360, Salutati a devenit centrul unui grup ce includea
pe Leonardo Bruni şi pe Poggio Bracciolini. El a fost cel care l-a adus în Florenţa
pe grecul Manuel Chrysoloras pentru a preda limba greacă şi retorica. La rândul
său, Leonardo Bruni a contribuit la efervescentul interes pentru cultura antică şi
documentele ei, elaborând o nouă teorie asupra modalităţilor traducerii, punând
accentul pe înţelegerea mesajului transmis de autor şi pe imitarea stilului său, iar nu
pe „transferul” cuvintelor dintr-o limbă în alta, acordând încă o dată o foarte mare
importanţă individualităţii autorului.
Interesele acestui grup de florentini şi realizările în care le s-au concretizat au
fost descrise în epocă drept umaniste, urmându-l pe Cicero şi ceea ce el numea
studia humanitatis. În încercarea lor de autodefinire, renascentiştii celei de a doua
generaţii au descris reînvierea lumii clasice pe care o promovau în antiteză cu Evul
Mediu – medium evum. Conştiinţa exagerată a distanţării de cultura medievală a dat
naştere unei trăsături importante, menită să caracterizeze o mentalitate de grup.32
Oamenii primelor generaţii renascentiste au alcătuit împreună comunitatea celor ce
afirmau din ce în ce mai mult promovarea umanismului de factură civică, postulând
viaţa activă şi identificarea cu Republica Florentină. Concomitent, cercul de interes
umanist se deschide artelor plastice prin interesul pentru exploatarea filonului antic
şi manifestarea patronajului civic.
La rândul său, artistul trece pragul sferei de preocupări umaniste. Descoperirea
tratatului de arhitectură al lui Vitruvius de către Poggio, în anul 1414, atrage atenţia
asupra faptului că pentru interpretarea unui astfel de text sunt necesare deopotrivă
aptitudini filologice şi de natură strict tehnică. În jurul lui Filippo Brunelleschi se
formează un cerc din care fac parte Donatello, Ghiberti, Masaccio, Poggio,
Traversari şi Leon Battista Alberti. În tratatul său despre pictură, acesta din urmă
afirmă universalitatea culturală drept condiţie sine qua non pentru atingerea de către
artist a statutului de creator, unica poziţie de pe care se poate afirma cu adevărat, iar
opera sa poate deveni nemuritoare. În ciuda elitismului în care artistul se învăluie
în vremea umanismului civic, opera sa este în general destinată spaţiului public şi
contemplarea ei poate fi accesibilă tuturor.
Cea de a treia generaţie a Renaşterii înfăţişează un grup umanist din ce în ce
mai izolat de restul societăţii. Patronajul public asupra culturii şi artelor este înlocuit
de mecenat. Aceasta este generaţia învăţaţilor de la curtea familiei Medici,
caracterizată în general de o preocupare din ce în ce mai puternică pentru ştiinţele
32
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ezoterice şi ceea ce a fost ascuns de secole cunoaşterii omului de rând. În această
perioadă, cercul umaniştilor s-a reunit în jurul elevului lui Landino-Marsilio Ficino
(1433-1499), dobândind un statut quasi-instituţional prin constituirea sa în
Academia Platonică de la Carregi.
Ultima vârstă a Renaşterii este cea a receptării valorilor renascentiste de către
mediile culturale din restul Europei aflată încă în plină epocă medievală.
Descoperirea culturii italiene s-a desfăşurat în mod gradat. Între 1490 şi 1530,
cultura renascentistă îţi încheie procesul de cristalizare, intrând în procesul
mineralizării. Este vremea celei de a patra generaţii alcătuită din scriitori şi artişti
încrezători în propria lor valoare într-un mod de nezdruncinat, capabili să pretindă
că au egalat şi chiar au depăşit realizările anticilor. Este vremea Renaşterii nordice
şi a ridicării propriilor sale pretenţii la rivalitate. Reprezentaţii artei, Leonardo da
Vinci, Rafael şi Michelangelo, reprezentanţii literaturii, între care poetul Ludovico
Ariosto, sunt contemporani în istorie şi spirit cu Erasmus de Rotterdam şi Albert
Dürer.
S-a sugerat că patriotismul civic pe deplin dezvoltat în spaţiul italian este
produsul duşmăniei dintre oraşe, fiind cultivat în mod conştiincios, oraşele maritime
dominând celelalte oraşe italiene în fervoarea patriotică precum şi în ferocitatea urii
mutuale. Primele semne ale trăirii patriotice au luat forma unui simbol civic afişat
în luptă precum carrocio, sărbătoarea sfântului patron al oraşului, apariţia unui nou
gen literar care descrie şi laudă comunitatea civică a autorului. Folosirea unei căruţe
speciale pentru a purta stindardul în luptă, denumită carroccio, a apărut pentru
prima dată la Milano, după ideea Arhiepiscopului Heribert33, deşi folosirea
stindardului ca punct de orientare pentru infanterie nu era un lucru nou, căruţele
având un rol ceremonial încă din timpul regilor merovingieni. Combinaţia celor
două elemente este însă una nouă. Spre sfârşitul secolului al XII-lea carroccio era
un simbol adoptat de aproape toate oraşele italiene şi o parte dintre cele europene.
În condiţii de luptă stindardul era înconjurat de o forţă de elită (1500 de soldaţi în
cazul Bologniei şi 153 de infanterişti plus 48 de soldaţi călare în cazul Florenţei)34,
iar pierderea lui în luptă avea semnificaţia unei cumplite dezonori. Un alt prilej de
afişare a sentimentelor patriotice erau procesiunile religioase la care participau
reprezentaţi ai localităţilor supuse oraşului, purtând lumânări de ceară spre
catedrală, ocazionate de sărbătoarea sfântului patron.
Unul dintre cei mai fideli martori ai creşterii patriotismului civic rămâne însă
apariţia unui nou gen literar care descrie şi laudă comunitatea civică a autorului.
Începuturile acestui gen literar ar putea fi fixate în secolul al XII-lea, secolul
apariţiei poemului Liber Pergaminus, scris de Moses de Brolo ca o exacerbare a
calităţilor oraşului Bergamo şi a oamenilor acestuia. Proza ulterioară combină stilul
lui Moses cu mărturiile statistice ale realizărilor civice. În acest sens Giovanni
Villani scrie în jurul anului 1330 despre Florenţa, convins fiind că puterea de a
vorbi a cifrelor, copleşind cititorul cu statistici fiscale, birocratice, militare,
33
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demografice, educaţionale, bisericeşti, industriale, financiare, comerciale.
Acurateţea statisticilor rămâne subiectul unei controverse însă nu sunt incredibile la
o confruntare prima facie. Bonvicino da Riva scrie la 1288 De Magnalibus Urbis
Mediolani35 lăudând în cele şapte cărţi ale lucrării aşezarea oraşului, străzile largi,
locurile frumoase, locuitorii prietenoşi, buni şi oneşti, fertilitatea şi abundenţa,
puterea armată, credinţa şi libertatea de care se bucură membrii comunităţii. De
asemenea el menţionează cu mândrie un număr de 12500 de case şi cele 150 de sate
aflate în proprietatea oraşului Milano. Elogiul lui Bonvicino asupra propriului oraş
nu este mai ilustrativ decât cel al mândriei civice din obiter dicta, aparţinând altor
cronicari.
Martin da Canale scrie în secolul al XIII-lea Cronique des Veniciens, afirmând:
„Oraşul numit Veneţia [este] cel mai frumos şi mai încântător din lume.
[...] Piaţa San Marco este cea mai frumoasă piaţă din lume, iar în partea din
stânga este cea mai frumoasă biserică din lume, biserica Sfântului Domn
Marcu şi dacă cineva vrea să afle adevărul despre această biserică
frumoasă, să meargă şi să vadă.”36
Dino Campagni scrie în plină perioadă a umanismului civic Istoria fiorentina
dall’anno 1280 fino al 1312, lăudând clădirile frumoase ale Florenţei, pline de toate
cele necesare, care întrec pe cele ale altor oraşe italiene, menţionând afluxul de
călători din alte ţări îndepărtate care vin să viziteze oraşul său de plăcere iar nu din
necesitate.37 În acelaşi spirit Giovanni Boccaccio scria:
„Mai nobilă între celelalte oraşe italiene, Florenţa – după cum socotesc
vechile cronici, precum şi după părerea noastră a celor de astăzi.”38
Pentru aceşti cetăţeni foarte mândri de comunitatea din care făceau parte,
aspectul oraşului devine un element foarte important, cu atât mai mult cu cât spiritul
umanist este canalizat în patronajul civic asupra operelor de artă şi a grandioaselor
proiecte arhitectonice.
În planurile sale de expansiune, Siena a intrat în mod natural în rivalitate cu
Florenţa, de către care a fost cucerită în anul 1445. Aceste relaţii tensionate au
influenţat în mod constant politica Sienei care aderă la partida imperială sau
ghibellină şi nu numai atât. În secolul al XIV-lea Siena începe construcţia unei
catedrale care să depăşească pe cea a Florenţei, începută în anul 1296. Construirea
noilor catedrale în Florenţa şi Orvieto în ultima decadă a secolului al XIII-lea,
influenţează în mod decisiv Siena să înceapă lucrările de lărgire a catedralei
oraşului în anul 1337. Idealul urmărit era ca de marile sărbători întreaga populaţie a
35
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oraşului să poată fi cuprinsă între zidurile ei. Acest ideal nu a putut fi atins, dar
Domul Florenţei ar fi putut cuprinde aproximativ 30000 de persoane, adică cifra ce
reprezenta populaţia florentină adultă după declinul populaţiei de la jumătatea
secolului al XIV-lea.39 În privinţa arhitecturii seculare, aceasta este reprezentată în
modul cel mai cuprinzător de palazzo. Nici un palazzo nu a reuşit să eclipseze faima
celui florentin – Palazzo Vecchio, nici chiar Palazzo Pubblico al sienezilor,
planificat în anul 1297 şi definitivat în anul 1334.
După palate, zidurile oraşului au constituit o sursă de mândrie civică. Giovanni
Villani dedica două capitole zidurilor construite în anul 1320. Construirea acestor
ziduri s-a dovedit a fi una dintre cele mai costisitoare întreprinderi ale comunei
florentine, în anul 1324 cheltuindu-se pentru lucrările acestui proiect, pe parcursul a
cinci luni, un sfert din bugetul local al comunităţii.
*
Urmărind această scurtă trecere în revistă a istoriei Italiei în general şi a istoriei
Florenţei în special, putem cu uşurinţă remarca faptul că Florenţa a experimentat
forme politice de guvernare mult mai diverse decât a celorlalte state italiene şi chiar
mai diverse decât a restului statelor europene. Mai mult, toate aceste variaţii politice
au fost faţete ale relaţiei existente între anumite clase sociale dar şi între anumiţi
indivizi şi întregul societăţii de care aparţineau. Guvernământul nobilimii, tirania,
lupta claselor de mijloc şi a proletariatului, teocraţia lui Savonarola, despotismul
Medicilor, introduc cea mai diversă distribuţie posibilă în scenarii construite pe
măsura acestei diversităţi. Democraţia limitată sau fără limite, pseudo-democraţia
sau primatul unei singure case alătură într-o ţesătură de interese pestriţe nobilul
uzurpatorului, pasionatul pentru Antichitate şi indiferentul religios călugărului,
nostalgicul reformatorului, revoluţionarul tiranului. Mercenari, muncitori, burghezi,
nobili, clerici, artişti şi oameni de carte îşi fac auzită vocea pentru a împărtăşi
tuturor concepţia lor despre lume şi orânduirile ei.
Municipalităţile italiene ale vremurilor timpurii au dat dovadă de forţa necesară
pentru a transforma oraşele în state, dezvoltându-şi propriile lor caracteristici. Două
oraşe italiene rămân de o importanţă deosebită prin felul afirmării lor în contextul
istoric al peninsulei: Veneţia – oraşul în aparenţă neschimbat, marcat de stagnare,
de o politică discretă şi Florenţa – oraşul schimbării neîncetate a cărei diversitate
oglindea Italia în întregul ei. Fenomenul creşterii florentine îşi construieşte
unicitatea din elementele unei elevate gândiri politice, ale cărei aplicaţii
caracterizează cel mai modern stat european al timpului. Schimbarea se defineşte
drept un atribut al spiritului euristic deopotrivă critic şi creativ, capabil să
transforme în permanenţă, Florenţa devenind spaţiul de referinţă al doctrinelor şi
teoriilor politice, al experimentelor şi al nebănuitelor metamorfoze. Această
imagine de ansamblu relevă una dintre cele mai importante coordonate în cadrul
studiului pe care ni l-am propus: libertatea intelectuală şi independenţa fără
precedent sau echivalent a spiritului.

39

D. Waley, op. cit., p. 158.
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În paginile lucrării Storie Fiorentine, Nicollo Machiavelli descrie oraşul său
natal ca pe un organism viu, iar dezvoltarea acestuia ca pe un proces individual în
care forţele binelui şi răului sub toate înfăţişările lor sunt vii şi active, dar în care
nimeni nu este mai presus de vanitate şi ostentaţie. Descrierea unui nou sistem
politic pentru Florenţa o găsim însă în Principele – o ingenioasă construcţie
ideologică, compusă din observaţii, comparaţii, principii şi previziuni ce se referă la
persoana politică a papei şi concesiunile necesare faţă de acesta, la susţinătorii săi
dar şi la interesele florentine. Libertatea nu poate fi protejată decât printr-o
dezvoltare a instituţiilor republicane sub imperiul unei constituţii flexibile, capabilă
să răspundă în mod pozitiv schimbării. Este singura modalitate văzută de
Machiavelli pentru a înlătura vărsarea de sânge, exilurile, violenţa privată şi
imixtiunea străină.40
Pentru repetatele sale încercări de revenire, de completare şi îmbunătăţire a
constituţiei, Florenţa fusese comparată de Dante cu un om bolnav care îşi schimbă
în permanenţă poziţia în speranţa că va scăpa de durere. Visata constituţie florentină
era gândită în spiritul unor forţe şi tendinţe deja existente. Această căutarea nu
urmărea altceva decât aflarea unei ordini de durată a lucrurilor şi, mai ales, după
cum afirmă Burkhardt, să satisfacă sau să dezamăgească pe săraci şi pe bogaţi în
aceeaşi măsură.41 Între Veneţia, Genova şi Milano, doar Florenţa a reuşit la sfârşitul
secolului al XIII-lea să realizeze autoguvernarea orăşenească în mod complet, sub
toate formele ei, fapt pentru care în nici un alt oraş italian civilizaţia citadină nu va
reuşi să egaleze pe cea a Florenţei. Acest oraş devine în secolul al XIV-lea nu doar
unul dintre cele mai bogate oraşe ale lumii creştine dar şi cel mai mare centru al
civilizaţiei vestice, după cum îi prezisese papa Bonifaciu al VIII-lea care considera
plin de admiraţie că la schema tradiţională a celor patru elemente – apa, pământul,
aerul şi focul, trebuie adăugat un al cincilea element: Florenţa.42

40

Niccoló Machiavelli, Principele, traducere în limba română de Nina Façon
(Bucureşti, Editura Meridiane, 1997).
41
J. Burckhardt, op. cit, p. 71.
42
R. C. Wirtz, op. cit, p. 12.
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CONSIDERAŢII PRIVIND BISERICA MEDIEVALĂ CATOLICĂ DE LA
GÂRBOVA DE JOS, JUDEŢUL ALBA
Octavian TATAR
ZUSAMENFASSUNG
Gârbova de Jos ist eine sich im Kreis Alba befinden Ortschaft, die gleich entfernt von
(der Stadt) Teiuş und (dem Munizipium) Aiud ist. Im Jahre 1282 wird an derselben Stelle,
wo heutzutage die Ortschaft Gârbova de Jos liegt, eine menschliche Siedlung namens
Gârbova urkundlich attestiert. Die Ortschaft und das Feudalgebiet mit demselben Namen
gehörten der adligen Familie von Geoagiu (eine Ortschaft im Westen von Teiuş). Das
Feudalgebiet wird im Jahre 1282 von der adligen Familie von Geoagiu der bischöflichen
katholischen Kirche von Alba Iulia geschenkt. Auf diesem Gebiet befand sich in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts eine wichtige katholische Kirchengemeinde. Das Studium zeigt
die Entwicklung des Gebietes Gârbova und der katholischen Kirche auf diesem Gebiet bis
zum Beginn des 16. Jahrhunderts und analysiert die Ansichten der Historiker und die
Historik diese zwei Bereiche betreffend (die Kirche und das Gebiet). Der Autor stellt die
Hypothese, dass die Ruinen des Baus in Gârbova de Jos die Reste einer katholischen Kirche
seien, die gegen Ende des 13. Jahrhunderts und/oder Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut
wurde und die gegen Mitte des 15. Jahrhunderts neu erbaut wurde. Dieses Studium plädiert
für die Notwendigkeit einer archäologischen Untersuchung des Denkmals.
TARTALOM
Alsóorbó Gyulafehérvár megye községe, mely Tövis városa és Nagy Enyed municipium
között egyenlő távalságra helyezkedik. A történelmi dakumentációk szerint a mai Alsóorbó
területén már 1282 óta mint lakott létezett terület a Orbó nevü falu. A község és az
ugyanazon nevü, hozzá tartózó feudális birtókok a Tövistől nyugatra lakó Geoagiu-i nemesi
család tulajdona volt. A nemesi család 1282-ben adományként adta át tulajdonát a
Gyulafehérvári katolikus templomnak. Ezen a területen, már a XIV. század első felében
fontos katolikus paróhia létezett. A történelmi kutatások falyamán végzett munka eredményei
kimutatják Orbó területének és a katolikus templom fejlődő létezését egésszen a XVI század
első feléig. A kutatásokat történelmi szakértők dokumentumai alapján végezték a templomi
és birtóki ágazatok irányában. A szerző szerint feltételező lehetőség az, hogy az Alsóorbói
templom romjai, egy, a XII. vagy XIV. század első felében épitett katolikus templom romjain
feküdtek melyeken a XV. század első felében restauráló – épitő munkát végeztek. A
tanulmány hangsulyozza a régészkutatók jövőbeli ásatási munkájának fontosságát ezen a
területen.

Astăzi, Gârbova de Jos este o localitate rurală modestă, atât ca număr de
locuitori cât şi ca înfăţişare, situată la egală distanţă între oraşul Teiuş şi municipiul
Aiud, în stânga drumului naţional ce duce de la Alba Iulia spre Cluj-Napoca. Satul
este aşezat de-a lungul pârâului cu acelaşi nume, Valea Gârbovei, înspre partea
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inferioară a cursului acestuia (harta 1). La izvoarele sale, aflate pe versantele estice
ale Munţilor Trascăului, se află localitatea Gârbova de Sus, iar pe cursul mijlociu al
pârâului se află localitatea Gârboviţa. În partea de răsărit a localităţii, dincolo de
drumul naţional, se deschide un întins şes aşezat în lunca Mureşului, teren foarte
propice agriculturii. La nordul localităţii se află o impunătoare pădure de foioase, ce
parcă pică peste sat, iar în partea de S se află păşunea comunală şi ceva teren
agricol, care se întind până la hotarul comunelor Stremţ şi Geomal.
Gârbova de Jos este aşezată într-o zonă de veche şi continuă locuire umană
autohtonă, pre-dacică, dacică, apoi romană (să amintim aici Brucla, Aiudul de
astăzi, la N, şi Apulum, la S), daco-romană şi românească timpurie, la care se
adaugă valul colonizator maghiar – cea mai semnificativă populare a zonei,
îndeosebi pe valea Mureşului, realizată la sfârşitul mileniului întâi şi începutul celui
următor1. Zona va intra în “circuitul istoric” după invazia tătarilor din 1241, pe
fondul măsurilor întreprinse de regalitatea maghiară de reorganizare şi reinstalare a
controlului asupra acestor părţi ardeleneşti ale regatului. Aceste măsuri au vizat
refacerea potenţialului demografic al fostelor localităţi, pe de o parte, prilej cu care
s-a recurs la populaţia germană şi românească, la conferirea unor domenii şi
refacerea (întocmirea) unor acte de donaţie, pe de altă parte.
Prima atestare documentară a Gârbovei este din anul 1282. Atunci, în 1282, a
avut loc o judecată, patronată de vice-voevodul Ardealului, Nicolae, între capitlul
de Alba şi comitele Petru, Samson – fiul lui Pavel, Nicolae şi Andrei – fiii lui
Andrei şi alte rude ale lor din Geoagiu, prilej cu care pământul Gârbovei a fost lăsat
capitlului. Reproducem, în continuare, conţinutul documentului, aşa cum este el
prezent, în traducere românească, în momentul de faţă: “Noi, Nicolae vice-voevodul
Transilvaniei, prin cuprinsul <scrisorii> de faţă facem cunoscut tuturor cărora se
cuvine, că deoarece între capitlul fericitului Mihail al bisericii Transilvaniei, pe de
o parte, şi comitele Petru, Samson, fiul lui Pavel, Nicolae şi Andrei, fiii lui Andrei şi
alte rude ale lor din Geoagiul de Sus (Gyong), pe de altă parte, s-a purtat o
judecată cu privire la nişte semne de hotar ale pământului numit Gârbova de Jos
(Vrbo), în cele din urmă, de dragul păcii, prin mijlocirea sau prieteneasca
împăciuire a unor bărbaţi cinstiţi, părţile au ajuns la o înţelegere cu privire la
acele semne de hotar în felul acesta că, aflându-se vechile semne de hotar, comitele
Petru, Samson, Nicolae şi Andrei şi celelalte rude ale lor din Geoagiul de Sus, au
lăsat susnumitul pământ Gârbova de Jos capitlului să-l stăpânească în pace între
acele semne de hotar şi altele reînoite lângă cele vechi.
Iar hotarele acelui pământ se întind după cum urmează: mai întâiu <hotarul>
începe la un muncel de jos de un drum pietruit lângă nişte tufe, prin două semne de
hotar, care încep să împartă… Gârbova spre… al susnumiţilor nobili de Geoagiul
1

Iczkovits Emma, Az Erdélyi Fehér megye a középkorban (Comitatul Alba în evul
mediu), Budapest, 1939, p. 5-15. Deşi unele aprecieri ale autoarei, îndeosebi cele referitoare
la românii şi slavii din această zonă, sunt tributare unor scheme explicative mai vechi,
depăşite astăzi de cea mai mare parte a cercetării istorice, lucrarea cuprinde date interesante
şi operaţionale din punct de vedere al unei cercetări istorice zonale.
214

Acta Terrae Septemcastrensis
de Sus şi de acolo prin nişte movile de hotar se îndreaptă puţin spre miază-noapte,
de acolo se abate spre apus şi ajunge la nişte semne de hotar alăturate şi alcătuite
din pietre, apoi urcă spre un pârâu ce se zice Tulpataka şi acolo coboară în acel
pârâu, iar acolo sunt două movile de hotar numite… şi prin acel pârâu se urcă
până la … şi acolo sunt două movile de hotar înconjurate de arbori; de acolo
mergând o bună bucată de drum ajunge în câmp, unde sunt două movile de hotar
înconjurate de arbori, apoi mergând coboară în pârâul numit Wekpoteka şi
trecându-l urcă la … ce se zice Geomal (Gyomal) unde este o movilă de hotar
lângă obârşia unui izvor; de acolo urcând pe coasta unui deal, ajunge la o movilă
de hotar, apoi la două movile de hotar şi de acolo la altă movilă de hotar şi trecând
printr-o pădure deasă şi stufoasă o bună bucată de drum, <ajunge> în vârful
acelui muncel, unde este o movilă de hotar şi apoi urcă spre dealul Pilis (montem
Plys) şi coboară în pârâul Gârbova şi trecând pârâul, urcă pe dealul Pilis şi la
izvorul Gârbovei sunt două semne de hotar şi în vârful dealului Pilis sunt de
asemenea două semne de hotar şi de acolo se întinde drept până la munţi”2.
Aşadar, spre sfârşitul secolului al XIII-lea familia nobiliară din Geoagiu, localitate
situată la V de Teiuş, pe valea cu acelaşi nume, stăpânea şi domeniu Gârbova. Iată
câteva date despre această familie nobiliară:
Primele ştiri le avem despre comitele Andrei de Geoagiu (Gyogh) şi ele provin
dintr-un act emis de “Ştefan, regele cel tânăr al Ungariei, ducele Transilvaniei şi
domnul Cumanilor”, prin care i s-a dăruit acestuia şi urmaşilor acestuia
“<pământul> numit Kend3, aşezat lângă Mureş, <care fusese al> clericului Iob,
mort fără a lăsa vreo rudă de sânge, aflător lângă pământul Tynod4 al comitelui
Andrei”5. Acest Andrei de Geoagiu era un nobil care, pentru faptele de arme şi
credinţa sa, fusese împroprietărit de acelaşi Ştefan al Ungariei. Iată ce spune un
document din 1264: “Dăm de ştire aşadar tuturor prin cele de faţă că, luând aminte
la credinţa şi slujbele pe care nu le-a adus cu credinţă şi supunere iubitul şi
credinciosul nostru, comitele Andrei de Geoagiu (Gyog), în nenumărate prilejuri
vărsându-şi sângele în lupta împotriva Tătarilor şi veghind la hotare, întru răsplata
slujbelor sale, vrând noi să-i aducem o mulţumire, i-am dat, i-am dăruit şi i-am
lăsat din plinătatea milostivirii noastre numitului comite Andrei şi prin el
moştenitorilor săi şi urmaşilor moştenitorilor săi nişte pământuri anume: Germand
(Meşcreac), Polcholka (Peţelca) şi Cupud (Căpud), aşezate lângă Mureş, adică

2

Documente privind istoria României, veacul XIII, C. Transilvania, vol. II (1251-1300),
Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1952, doc.266, p.236-237 (în continuare: Documente...,
C Transilvania).
3
Kend, vechea denumire a satului Uifalău, unificat (încorporat), în timp, cu comuna
actuală Rădeşti, situată peste Mureş de Aiud, în judeţul Alba.
4
Despre Tynod – domeniu şi/sau localitate, vezi studiul nostru O posibilă localizare a
domeniului Tinodului donat de Iancu de Hunedoara capitlului din Alba Iulia în 1442, în
Corviniana, anul III, nr. 3, Hunedoara, 1997, p. 45-49.
5
Documente …, C.Transilvania, veacul XIII, vol. II (1251-1300), doc. 46, p. 53.
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pământuri ale cetăţii noastre Alba Transilvaniei…”6. De numele acestui Andrei de
Geoagiu, sau a urmaşilor săi imediaţi, se leagă, probabil, şi construirea, pe la
sfârşitul secolului al XIII-lea, a cetăţii Diodului sau Gyoghului, azi la extremitatea
vestică a localităţii Stremţ din Judeţul Alba. Alţi membrii ai familiei nobilului
Andrei, cum este un oarecare Samson, fiul lui Paul de Gyogh, vor primi şi ei
domenii în zona Teiuşului şi Aiudului7.
Revenind la actul din 1282 cu privire la Gârbova, se impune să amintim un
document din 27 mai 1285, emis de regele Ladislau. Sosit la Alba Transilvaniei,
capitlul bisericii episcopale i-a înfăţişat “scrisoarea deschisă a lui Nicolae,
răposatul vicevoievod al Transilvaniei, întocmită cu privire la pământul numit
Gârbova (Vrbo)”8, rugându-l pe rege să încuviinţeze şi să întărească dania din 1282.
Din conţinutul documentului reiese că, în principiu, regele a dat satisfacţie
capitlului, eliberând o scrisoare provizorie. Nu ştim dacă, ulterior, regele a eliberat
o scrisoare privilegială în problema în discuţie. Aflăm, însă, dintr-un alt document,
datat 1299, că domeniul Gârbova aparţinea capitlului din Alba Iulia9. Atunci, în
1299, conform documentului mai sus amintit, se realizase, la cererea capitlului din
Alba Iulia, o amplă activitate de verificare pe teren a hotarelor moşiilor capitlului şi
de refacere a actelor regale privilegiale ca urmare a distrugerii arhivei episcopiei de
către incendiul provocat de saşii care au atacat Alba Iulia. Toată această activitate
urma să se facă sub mărturia capitlului din Oradea, împuterniciţi de către regele
Andrei al III-lea, de a umbla din hotar în hotar, fiind nobilii Nicolae de Gumbach
(Gâmbaş) şi Petru de Forro (Fărău), localităţi din apropierea Aiudului. Cu prilejul
acestor hotărnicii, se face o delimitare între domeniul Gârbova, aparţinând
capitlului din Alba Iulia, “pământul Beldiu al nobililor din acelaşi loc” şi
posesiunile fiilor comitelui Andrei de Geoagiu (Gyog). Iată un fragment din
document: “… semnele de hotar, care despart pământul numit Oarba al capitlului
de pământul Beldiu al nobililor din acelaşi loc, se deosebesc în următoarea ordine:
Începe de la răsărit din <râul> Mureş din locul numit Fok şi iese la două movile de
hotar, de aici coteşte spre miază-noapte şi, trecând peste o vână de apă ajunge la
drum la două movile de hotar, iar aici, mergând pe lângă locul numit Zapucha la
două movile de hotar. De aici, se trece, peste drumul mare pe care se merge spre
Alba, la Seegh, la un stejar împrejmuit cu o movilă de hotar, unde sunt alte trei
movile de hotar. De aici, prin pomenitul Seegh coteşte spre miazănoapte spre satul
Oarba la o movilă de hotar, pământul Beldiu rămânând la miazăzi, şi de aici se
ajunge la altă movilă de hotar, de aici la capătul numitului pământ Seegh, la două
movile de hotar. De aici coboară prin pomenitul Seegh în vale la poalele aceluiaşi
Seegh, coteşte spre apus şi ajunge la trei semne, dintre care unul este al bisericii,
altul al pomeniţilor nobililor de Beldiu iar al treilea al fiilor comitelui Andrei de

6

Ibidem, doc. 48, p. 54-55.
Ibidem., doc. 146, p. 145-146.
8
Ibidem., doc. 312, p. 277.
9
Ibidem., doc. 499, p. 455-456.
7
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Geoagiu, iar înşiruirea celorlalte semne de hotar ale pomenitei moşii sunt arătate
în acea scrisoare”10.
Aşadar, la sfârşitul secolului al XIII-lea exista un domeniu Gârbova, bine
delimitat, şi o aşezare umană cu acelaşi nume (villa Orbo), transferate, cum am
văzut, din posesia familiei nobiliare de Geoagiu capitlului din Alba Iulia. Dacă ne
raportăm la documentul din 1282, mai înainte pomenit, se poate constata că
“domeniul Gârbova” cuprindea atât aşezarea de pe cursul inferior al pârâului
Gârbovei (cea mai mare parte a Gârbovei de Jos de astăzi, “Gârbova Mare” sau
“Gârbova ungurească” cum mai era numită11), cât şi aşezările româneşti de pe
cursul superior al pârâului amintim (Gârboviţa şi Gârbova de Sus de astăzi).
Domeniul Gârbova era înconjurat de posesiuni ale familiei nobiliare de Geoagiu,
între acestea cea mai mare “presiune” o exercita, prin vecinătatea sa directă,
domeniul Tynodului. Pomenit în documente sub denumiri şi/sau realităţi diverse
(villa Tinod, la 1349, predium Thynod, la 1466, predium Thynod Rethe, la 1521)12,
domeniul Tynodului se afla situat între domeniul Gârbova şi domeniul Aiud,
ambele aflate în posesia capitlului din Alba Iulia. El va rămâne în posesia nobililor
din Geoagiu până prin 144013. Asupra acestui subiect vom reveni.
Aspectul cel mai important al studiului nostru rămâne cel al bisericii catolice din
Gârbova de Jos. În momentul de faţă, din vechiul edificiu se mai păstrează doar
câteva ruine. Acestea sunt situate la circa 50-70 de metri de pârâul Gârbovei, în
partea dreaptă, la intersecţia văii cu actualul drum naţional. Zidurile biserici (dacă
realmente este vorba despre un edificiu cu o astfel de destinaţie) sunt încă
impunătoare. Construite din piatră, având o grosime apreciabilă şi o înălţime de
câţiva metri, zidurile vechii construcţii sunt vizibile trecătorului.
Cu privire la aceste ruine, toţi autorii le-au luat în seamă în studiile lor, începând
cu cei din secolul al XIX-lea, spun că este vorba de urmele unei biserici romanocatolice. Cel mai important aspect care le deosebeşte opiniile îl reprezintă perioada
când a fost ridicat acest lăcaş de cult.
Dintre autorii maghiari care plasează începuturile lăcaşului de cult în secolul al
XIII-lea amintim, în primul rând, pe István Möller, autor al mai multor studii
consacrate lui Ioan de Hunedoara şi Transilvaniei din vremea sa14. Amintim apoi pe
10

În traducerea documentului s-au făcut unele confuzii grave cu privire la unele
localităţi. Astfel, ceea ce documentul originar numea Orbo a fost tradus ca Oarba, localitate
în apropierea Luduşului de Mureş, deşi era evident că o localitate din zona Luduşului nu se
putea învecina cu Beldiu din apropierea Teiuşului. În textul documentului este vorba de
domeniul Gârbova. De asemenea, localitatea Gyog, din document, nu este Geoagiul de lângă
Orăştie ci Geoagiul de lângă Teiuş, acolo unde îşi aveau reşedinţa urmaşii comitelui Andrei.
11
Iczkovits Emma, op.cit., p. 60.
12
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Editura
Academiei RSR, Bucureşti, 1968, p. 415; I. Emma, op.cit., p. 60, 63.
13
O. Tătar, op.cit.
14
Cel mai reprezentativ rămâne studiul intitulat Építészeti emlékek Hunyadi János
idejéböl (Vestigii istorice din timpul lui Ioan de Hunedoara), publicat în Magyarország
műemlékei, I, 1905. Acestuia i se adaugă lucrarea Vajda Hunyadi.
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Iczkovits Emma care, în lucrarea sa Az Erdélyi Fehér megye a középkorban, pe
baza cercetărilor proprii, valorificând, însă, şi concluziile din studiul lui István
Möller intitulat Erdély nevezetesebb műenlékei (Vestigii renumite din Ardeal),
publicat în Monumenta Vaticana Hungariae, susţine că biserica din Gârbova îşi are
începuturile în secolul al XIII-lea, cel mai probabil în a doua jumătate a acelui
secol15.
Dintre autorii români care analizează, oarecum în treacăt, biserica de la Gârbova,
îl amintim, în primul rând, pe Virgil Vătăşianu. În cunoscuta sa lucrare Istoria artei
feudale în Ţările Române, analizând arhitectura romanică din Transilvania secolului
al XIII-lea, pomeneşte, vorbind despre “biserica-sală” în varianta “navă plus cor
aproximativ pătrat”, biserica de la Gârbova. Iată ce spune autorul: “Fosta biserică
romano-catolică din Gârbova de jos e azi o ruină, dar se mai poate recunoaşte că
nava fusese tăvănită, iar corul purtase o boltă în cruce. La ferestre se văd urmele
unor transformări gotice târzii, atribuite epocii lui Ioan de Hunedoara”16.
Dintre autorii care susţin că biserica a fost ridicată în secolul al XV-lea, de către
Ioan de Hunedoara, îl amintim pe groful Teleki József. În lucrarea sa Hunyadiak
kora Magyarországon (Epoca Huniazilor în Ungaria) istoricul maghiar arată că
Ioan de Hunedoara, în urma victoriei contra otomanilor din anul 1442, a construit
mai multe biserici, inclusiv cea de la Gârbova, fapt care se păstrează şi astăzi în
conştiinţa locuitorilor17. Ideea construirii de biserici în locurile bătăliei cu otomanii,
din 1442, va fi continuată de către istoricii maghiari care au analizat epoca lui Ioan
de Hunedoara. În volumul al IV-lea al amplei lucrări A Magyar Nemzet története,
lucrare apărută la Budapesta sub redacţia generală a lui Sándor Szilágyi în 18951898, Franknói Vilmos afirmă că, în amintirea victoriei antiotomane şi pentru
preaslăvirea lui Dumnezeu, s-au ridicat biserica de la Sântimbru şi biserica paulină
de la Teiuş18, fără să pomenească nimic despre vreo lucrare similară cu privire la
biserica de la Gârbova. Peste o jumătate de secol, Elekes Lajos, în lucrarea
Hunyadi, afirmă, la rându-i, că, după bătălia din 1442, o parte a prăzii a fost folosită
de către Ioan de Hunedoara pentru a construi biserici în localităţile pustiite19, fără să
facă vreo altă precizare. Despre ridicarea de lăcaşuri de cult în cinstea victoriei din
1442 pomeneşte şi Ioan Lupaş, în studiul său Voevodul transilvan Ioan Huniade –
“Fortissimus athleta Christi”, dar nu face nici o referire la biserica din Gârbova20,
iar exemplele ar putea continua.
15

I. Emma, op.cit., p. 60.
V. Vătăşianu, op.cit., vol. I, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1953, p. 73.
17
Gróf Teleki József, op.cit., első kötet, Pesten, MDCCCLII, p. 291 (A közvélemény a
magyar-orbói romokban álló egyház építtetését is Hunyadiak tulajdonítja ezen diadal
emlékére).
18
Franknói Vilmos, A Hunyadiak es a Jagellok kora (1440-1526) (Epoca Huniazilor şi a
Jagellonilor), Budapest, 1896, p. 26.
19
Elekes Lajos, Hunyadi, Akadémiai Kiado, Budapest, 1952, p.156
20
Ioan Lupaş, Voevodul transilvan Ioan Huniade – “Fortissimus athleta Christi”, în
Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. II, Tipografia “Cartea Românească”, Cluj,
1940, p. 78-128.
16
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Să vedem, însă, ce spun documentele despre vremurile de început ale bisericii de
la Gârbova. Prima menţiune documentară despre care avem cunoştinţă este din anul
1331. Este vorba despre un document de menţionează unele “socoteli financiare”
ale capitlului din Alba Iulia. Înregistrându-se dijmele cuvenite capitlului pe anul
1331 se arată că magistrul Mihail, preotul de Gârbova, a plătit capitlului trei mărci
de argint 21.
Cel mai important document cu privire la biserica din Gârbova din prima
jumătate a secolului al XIV-lea îl reprezintă socotelile papale cu privire la
strângerea dijmelor cuvenite din regatul Ungariei pe şase ani. În socotelile despre
prima plată pe anul întâi (1332) din Arhidiaconatul Alba22 al Bisericii
Transilvaniei23 este pomenit Simion, preotul de Gârbova (Orbow), care a plătit 80
de dinari24. Acelaşi registru, de data aceasta cu referire la socotelile despre plata a
doua pe anul întâi (1332), arată că preotul Simion din Gârbova a plătit 4 pense în
dinari25. În socotelile pe anul următor (1333), biserica din Gârbova nu mai este
menţionată. Abia cu prilejul plăţii a doua pe anul al treilea (1334) este menţionat
din nou Simion, preotul de Gârbova, plătind trei pense în dinari26. Ultima menţiune
a bisericii este din 1335, când acelaşi preot Simion de Gârbova apare în registru cu
80 de dinari – plata întâi pe anul al patrulea (1335)27.
Din datele documentelor pomenete mai înainte se pot desprinde câteva
concluzii:
Domeniul Gârbova, ca şi cel al Aiudului, se afla, spre mijlocul secolului al XIVlea, încă în stăpânirea capitlului din Alba Iulia. Toate domeniile învecinate erau
stăpânite de familia nobiliară de Geoagiu. Un document din 1328 adevereşte că
domeniile Teiuş şi domeniul Stremţ – cu care domeniul Gârbova se învecina la sud
– aparţineau nobililor de Geoagiu, care se judecau pentru ele28. E posibil ca în
această perioadă (sfârşitul secolului al XIII-lea şi prima jumătate a secolului al
XIV-lea) să fi existat o “dispută” consistentă între autorităţile ecleziastice din Alba
Iulia şi familia nobiliară de Geoagiu pe seama posesiunilor din zonă. Într-o
hotărnicire din 1342-1343 între domeniul nobiliar de Trascău şi moşia Aiud a
capitlului din Alba Iulia ţinea să se arate, în mod pronunţat, faptul că stăpânirea
capitlului asupra domeniului Aiud dura de aproape o sută de ani şi că proprietarii

21

Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. III (1331-1340), Editura Academiei
RPR, Bucureşti, 1954, doc. 27, p. 19-20.
22
Arhidiaconatul de Alba cuprindea o parte din Transilvania de sud şi de răsărit, adică
părţi din comitatul Alba de Sus, Turda, Târnava Mare, Trei Scaune, Braşov.
23
Este vorba de Episcopia catolică de Alba, care administra, din punct de vedere
ecleziastic, zona Ardealului.
24
Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. III (1331-1340), doc. 56, p. 124.
25
Ibidem., p. 137.
26
Ibidem., p. 194.
27
Ibidem., p. 206.
28
Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. II (1321-1330), Editura Academiei
RPR, Bucureşti, 1953, doc. 517, p. 264.
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vecini ai moşiei Aiud erau nobilii de Geoagiu (Gyog)29. Se pare că frământările
interne din cadrul familiei nobiliare de Geoagiu, mai ales după moartea vicevoievodului Andrei de Geoagiu, pe seama moştenirii de familie30, au slăbit
substanţial poziţia acesteia în disputa cu capitlul de Alba Iulia. Ca urmare, în 1349
Grigore de Geoagiu (Diod) şi fiul său, Mihail, au dăruit satul Geomal şi jumătate
din satul numit Tynod capitlului din Alba Iulia31. Ambele domenii erau în hotar cu
domeniul Gârbova, Geomal în partea de SV, Tynodul în partea de NE.
În al doilea rând, în prima jumătate a secolului al XIV-lea pe domeniul Gârbova
exista o localitate cu acelaşi nume(“Gârbova ungurească”, “Gârbova Mare”, cum
am arătat mai înainte), alături de localităţile româneşti cu nume asemănătoare
(Gârbova de Sus şi Gârboviţa), cu populaţie catolică (posibil majoritar maghiară)
importantă, cu o stare economică de un nivel apreciabil şi cu o organizare
ecleziastică proprie. Aceste trei elemente erau condiţiile necesare pentru a se
constitui o “unitate parohială”, organizată “independent”, aptă şi în drept de a intra
în socotelile papale32. Parohia din Gârbova era, potrivit registrului cu socoteli
papale pe anul 1332 mai înainte amintit, bine individualizată. În apropierea sa mai
erau pomenite doar cele din Aiud, Teiuş, Geoagiu, Sântimbru, Mihalţ. Alte domenii
şi aşezări, preponderent maghiare şi catolice, îndeosebi cele învecinate – din dreapta
Mureşului (Tynod, Beldiu) sau de peste Mureş (Peţelca, Meşcreac etc.) –, nu aveau
un astfel de statut, nefiind pomenite în registrele capitlului din Alba Iulia. Urmărind
contribuţia bănească a parohiilor din jur, Gârbova se situa, atunci, la 1332-1335,
între primele contribuabile.
În al treilea rând, fiind aşezată pe un domeniu episcopal, biserica de la Gârbova
a avut un statut privilegiat, în sensul că s-a aflat sub protecţia preoţimii din
administraţia episcopală şi a primit sprijinul acesteia. E posibil, în acelaşi timp, să fi
constituit un fel de “centru ecleziastic” al domeniilor din zonă (cu excepţia
domeniului Aiud) şi un bastion al catolicismului pe aceste domenii, avându-se în
vedere o pondere substanţială a populaţiei româneşti ortodoxe (avem în vedere
29

Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. IV (1341-1350), Editura Academiei
RPR, Bucureşti, 1955, doc. 78, p. 82.
30
Prima dispută are loc între Elisabeta, “văduva lui Toma, fiica răposatului vicevoievod
Andrei” şi fraţii săi Ştefan, Andrei şi Ladislau, pe seama unor bunuri de 50 de mărci de
argint (Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. IV (1341-1350), doc. 409, p. 292).
În 1356, fraţii mai sus amintiţi – Ştefan, Andrei şi Ladislau – “finalizau”, printr-o înţelegere
patronată de arhidiaconul de Turda, Solomon, o dispută mai veche cu rudele lor – Nicolae şi
Petru de Grind – asupra celei de a IV-a părţi cuvenită Elisabetei, estimată la 70 de mărci
(Documenta Romaniae Historica. C.Transilvania, vol. XI (1356-1360), Editura Academiei
RSR, Bucureşti, 1981, doc. 57, p. 64-65, doc. 109, p. 112).
31
Documente…, C.Transilvania, veacul XIV, vol. IV (1341-1350), doc. 677, p. 469,
doc. 682, p. 471-472. Documentul prevedea că cedarea s-a făcut pentru 50 de mărci (şi alte
motive), iar dacă familia de Geoagiu va avea urmaşi, atunci domeniile amintite vor reveni
acelor urmaşi.
32
Analiza problemei la A. A. Rusu, G. Pascu Hurezean, Biserici medievale din judeţul
Arad, Arad, 2000, p. 24, 29.
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întreaga zonă de la poalele munţilor Trascăului; la 1349 Geomalul este pomenit în
documentele ca “villa Olahalis Dyomal”33). Dacă impunătoarea construcţie din
piatră se va dovedi, în urma cercetărilor arheologice sistematice, că păstrează, în
mare parte, elemente din vremurile sale de început (secolele XIII-XIV), atunci
ipotezele mai înainte enunţate au susţinere reală.
Din datele de care dispunem până în prezent şi pe care le cunoaştem, Gârbova nu
mai apare în documente decât mult mai târziu. La 1505, în documentele capitlului
de Alba Iulia, sunt pomenite trei localităţi cu nume apropiate: Gârbova de Sus
(Felsőorbó), Gârboviţa (Középorbó) şi Gârbova de Jos (Alsóorbó)34, aşezate pe
cursul mijlociu şi superior al pârâului, având o populaţie românească
preponderentă. Apreciem că evenimentele din Transilvania din deceniile patru şi
cinci ale secolului al XV-lea, legate, în principal, de expediţiile otomane, şi o
oarecare instabilitate internă a regatului maghiar au perturbat serios viaţa
comunităţii catolice de pe domeniul Gârbova.
Evenimentul cu cel mai mare impact asupra întregii zone rămâne, pentru acele
vremuri, incursiunea otomană în Transilvania din martie 1442, dar îndeosebi
confruntarea militară otomano – transilvăneană de la Sântimbru. Am analizat, cu alt
prilej, aspectele militare ale acestei confruntări35. Am subliniat atunci faptul că
oastea otomană era aşezată, în aşteptarea unei ciocniri decisive cu oastea lui Ioan de
Hunedoara, într-o zonă foarte favorabilă – un platou întins de teren, mărginit, la
nord, de dealuri abrupte, înalte şi împădurite, delimitat, spre est, de Mureş, închis
spre Alba Iulia de dealul Bilag şi Râpa Dracului (Pârâul Iovului, de azi). Înspre
nord, platoul se întindea până spre Gârbova-Teiuş. Era o zonă intens locuită,
prosperă, asemănătoare, din acest punct de vedere, cu zona săsească din sudul
Transilvaniei. Apreciem, aşadar, că întreaga zonă a văii Mureşului, până la nord de
Aiud, a suferit cumplit de pe urma jafurilor otomane. Iar dacă ipoteza lansată de noi
cu câţiva ani în urmă, potrivit căreia a existat o a “doua bătălie de la Sântimbru”36
se adevereşte, atunci se poate întregii imaginea unei zone distruse, în mare parte,
faţă de care Ioan de Hunedoara nu putea rămâne indiferent după 1442.
Cât priveşte biserica şi domeniul Gârbova, apreciem că două dintre măsurile
întreprinse de Ioan de Hunedoara au avut impact asupra lor.
Prima măsură a însemnat cedarea domeniilor Tynod şi Geomal capitlului din
Alba Iulia. Actul a fost emis la Turda, în 144237, fără a putea preciza cu exactitate
ziua şi luna emiterii sale. Cum s-a ajuns la acest act de mărinimie? Are vreo
legătură cu bătălia de la Sântimbru?

33

C. Suciu, op.cit., vol. I, p. 255.
Iczkovits Emma, op.cit., p. 60.
35
O. Tătar, Consideraţii privind bătălia de la Sântimbru (1442), în Corviniana, anul II,
nr.2, Hunedoara, 1996, p. 47-57.
36
Ibidem, p. 55-57.
37
Documente privitoare la istoria românilor. 1346-1450, vol. I, partea a II-a, Bucureşti,
1890, p. 681-682.
34
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În jurul anului 1440, ultimul urmaş în linie bărbătească al familiei nobiliare de
Geoagiu, Mihail, fiul lui Ladislau, a murit. Documentul din 1442, mai înainte
pomenit, precizează că domeniile şi cetatea aflate în posesia nobililor de Geoagiu au
fost donate, imediat după moartea lui Mihail, de către regele Ungariei,Vladislav, lui
Ioan de Hunedoara. În această calitate face voievodul donaţia amintită, “pentru
fericirea noastră şi pentru mântuirea şi odihna sufletului celui de odinioară Ioan
cel Tânăr de Hunedoara, războinicul războinicilor, fratele nostru iubit, mort pentru
cauza patriei în părţile transilvane şi înmormântat în susnumita Biserică a
Fericitului Arhanghel Mihail”38. Dacă avem în vedere faptul că Ioan de Hunedoara
s-a aflat la Turda în luna ianuarie 144239, aceasta înseamnă că donaţia nu are nici o
legătură cu bătălia de la Sântimbru, pe de o parte, şi nici cu o eventuală, cum
adeseori s-a presupus, moarte a fratelui său în confruntările cu otomanii de la
Sântimbru.
Prin cedarea celor două domenii, Tynod şi Geomal (acest fapt dovedeşte că
cedarea din 1349, făcută de nobilii de Geoagiu capitlului, nu a avut viaţă lungă,
familia nobiliară de Geoagiu “producând” urmaşi în linie masculină), posesiile
capitlului de Alba Iulia în zona Gârbovei întărindu-se considerabil, domeniile
rămânând în posesia bisericii de Alba Transilvaniei până în secolul al XVI-lea.
Cea de a doua măsură întreprinsă de voivodul Transilvaniei, de această dată
după confruntarea cu otomanii din 1442, strâns legată de prima şi în logica
obiceiului medieval, se referă la refacerea zonei distruse, recunoaşterea (preţuirea)
efortului antiotoman al localnicilor şi invocarea graţiei divine pentru izbânda contra
păgânilor. Pe această linie, după 1442, Ioan de Hunedoara dispune refacerea
bisericii de la Sântimbru, căreia îi adaugă un altar,îi supraînalţă nava în stil gotic şi-i
construieşte o incintă de apărare40. De asemenea, la Teiuş, între anii 1446-1450, din
ordinul lui Ioan de Hunedoara, pietrarul Conrad construieşte o biserică întărită în
stil gotic, dăruită călugărilor paulini41. Pe acest fond e posibil şi un sprijin
substanţial acordat de voievod Bisericii Transilvaniei pentru refacerea lăcătuşilor de
cult afectate în urma evenimentelor din 1442, prilej cu care să se fi făcut intervenţii
constructive şi asupra bisericii din Gârbova, pe care însemnările scrise ulterioare,
dar şi tradiţia orală, să le fi consemnat şi atribuit în exclusivitate “curajosului”
salvator – voievodul Ardealului. Aceste achiziţii istorice odată dobândite se va
putea face pasul mai departe cu privire la soarta domeniului şi bisericii catolice de
la Gârbova în secolele următoare.
38

Ibidem, p. 681.
Francisc Pall, Iancu de Hunedoara şi confirmarea privilegiului pentru negoţul
braşovenilor şi al bârsenilor cu Ţara Românească, în 1443, în AIIA, IX, 1966, p. 64. A se
vedea, în acest sens, studiul istoricului A. A. Rusu, Întregiri şi interpretări privitoare la
itinerariile lui Iancu de Hunedoara, în AIIA-Iaşi, XXVII, 1990, p. 171-185.
40
V. Vătăşianu, op.cit., p. 249, Gh. Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din secolele
XIII-XIV, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 168-170.
41
V. Vătăşianu, op.cit., p. 250-251, I. Ardelean, Oraşul Teiuş. Schiţă monografică, Alba
Iulia, 1994, p. 25.
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REPLICĂ LA O „RECENZIE”
În numărul 1 al revistei „Studii de preistorie” a văzut lumina tiparului, la rubrica
„Recenzii”, contribuţia lui Adrian Doboş (A.D. în continuare) „Marin Cârciumaru,
Peştera Cioarei-Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităţile umane în
paleolitic, Târgovişte, 2000”.
Încă de la început, dorim să salutăm apariţia acestei noi reviste, cu speranţa că,
în viitor, colectivul de redacţie va înţelege şi va dovedi capacitatea să-şi câştige
prestigiul, la care bănuim că aspiră, cu mai mult discernământ în alegerea
materialelor publicate. Subliniem acest aspect cu atât mai mult că cât respectivul
colegiu de redacţie nu a avut inspiraţia de a-şi lua o minimă măsură de precauţie,
specificând că nu îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului contribuţiilor
publicate, decât voalat, într-o scurtă prefaţă semnată de Silvia Marinescu-Bâlcu.
În ceea ce ne priveşte, trebuie să ne recunoaştem adânca ignoranţă, dat fiind
faptul că, pentru noi, numeroasele contribuţii ale domnului A.D. în domeniul
cercetării paleoliticului sunt complet necunoscute. Regretăm sincer această situaţie
şi ne exprimăm convingerea că debutul său a fost, fără îndoială, altul. În situaţia în
care ne înşelăm, şi asistăm într-adevăr la primul pas al unei cariere pe care o dorim
strălucită, suntem nevoiţi să sprijinim acest temerar efort cu câteva condescendente
precizări.
Materialul pe care îl semnează tânărul nostru coleg se doreşte a fi numit recenzie
şi are suficiente note critice, chiar de „punere la punct” a unor deficienţe ale acestei
lucrări colective, care a fost doar coordonată de către Marin Cârciumaru. Din
păcate, dorinţa lui A.D. de a aduce anumite corecturi acestei lucrări a dezvăluit mai
degrabă lipsa sa de experienţă, limitele sale în înţelegerea problemelor ridicate de
cercetarea arheologică într-o peşteră, ca şi o dorinţă obsesivă de a critica, cu orice
preţ, activitatea unor specialişti experimentaţi. Deşi nu înţelegem în ce măsură
suntem noi responsabili de frustrările sale, ne vom referi în continuare la acele
paragrafe incriminate de A.D. şi considerate drept “inexactităţi” în cadrul lucrării.
A.D. îşi începe ghirlanda de erori prin afirmaţia că am fi plasat greşit Peştera
Cioarei pe un loc necuvenit ca importanţă, în ceea ce priveşte cantitatea materialului
litic, ea fiind depăşită categoric, din acest punct de vedere, de peştera de la Baia de
Fier (bănuim că este vorba de Peştera Muierilor, pentru că în preajma acestei
localităţi există mai multe peşteri de interes arheologic, de care, probabil, A.D nu a
aflat încă). Amuzant este că, după colegul nostru, această informaţie ar fi trebuit să
fie preluată din două lucrări, dintre care una a apărut în acelaşi an cu lucrarea
noastră, iar cealaltă se afla încă sub tipar, după cum ne informează, ingenuu, A.D.
Felicitându-l pe colegul nostru de încrederea de care s-a bucurat, îi amintim că noi
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nu am beneficiat de această favoare, informaţia aşteptând să vadă lumina zilei timp
de patru decenii, în depozitele Institutului de arheologie “Vasile Pârvan” din
Bucureşti.
Lipsa de credit cu care ne gratulează A.D. continuă cu dureroasele sale îndoieli
privind planul peşterii, care nu coincide, într-adevăr, cu cel oferit de C.S.
Nicolăescu-Plopşor şi C.N. Mateescu, în 1955. Că greşeala ne aparţine este, cu
siguranţă o datorie a noastră. Spre dezamăgirea colegului nostru, o scurtă vizită la
această peşteră, un teodolit şi puţină atenţie i-ar potoli scepticismul.
Printr-o exprimare şocantă, potrivită unui nespecialist deloc perspicace, A.D
continuă să ne încânte cu ignoranţa sa, atunci când ne reproşează că, pentru profilul
longitudinal al depozitului, ilustrat în figura 9, nu am specificat dacă pereţii
respectivului profil sunt din partea de est sau de vest. Nici nu era nevoie, tinere
domn, din moment ce succesiunea secţiunilor este prezentată în partea de sus a
profilului desenat, iar arheologii obişnuiesc să citească profilurile cu faţa către ele,
şi nu cu spatele, aşa cum lecturaţi dumneavoastră manualele de arheologie sau,
poate, de logică. Aceeaşi logică de gimnaziu vă putea ajuta să vă edificaţi şi în
privinţa ziselor nepotriviri dintre lungimea secţiunilor şi profilul longitudinal, dacă
luaţi în calcul scările diverse şi faptul că fiecare desen a suferit micşorări diverse,
pentru formatul tipografic.
Modul delicios în care A.D. reuşeşte să nu înţeleagă nimic din planul unei
peşteri ne convinge că nu a participat niciodată la cercetarea unui astfel de sit, ceea
ce nu e neapărat grav. Faptul că nu a citit cu atenţie textul pe care îl critică este.
Altfel, ar fi putut afla că secţiunea V nu a fost afectată de pereţii de calcar, pentru că
stâncile ilustrate în planul general zăceau pe suprafaţa depozitului. Aşa cum am
amintit în text, ele au fost îndepărtate tocmai pentru extinderea săpăturii, inclusiv
pentru realizarea secţiunii V. În acelaşi text, sprinţarul nostru critic ar fi putut afla
că peretele secţiunii I, provenită din săpătura C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N.
Mateescu din 1955, s-a degradat, motiv pentru care, pe planul din figura 8, el apare
decalat în raport cu secţiunile vecine. Aceeaşi parcurgere superficială a textului l-a
privat pe A.D. de informaţia asupra desprinderii unei mari lespezi de calcar de pe
peretele nord-estic, care a afectat implicit şi menţinerea naturală a profilului
longitudinal în forma pe care am fi dorit-o. Desigur, înregistrarea grafică a
profilurilor, la finele fiecărei campanii de săpătură, ne-a oferit posibilitatea
reconstituirii situaţiei reale a profilului longitudinal.
Lipsa de scrupulozitate de care dă dovadă A.D. nu se opreşte aici. Ea îl conduce
la raportarea unor fapte inexistente. Astfel, autorul conchide că în profilul
longitudinal de la figura 9 nu ar fi reprezentate zonele de întrerupere a depozitului,
ca urmare a apariţiei unor pinteni de calcar. La legendă însă, semnul 17 înseamnă
calcar, dar probabil că lacunele geologice completează lipsurile instrucţiei sale
arheologice. În acest sens, stă mărturie şi utilizarea termenului de „obsidiană”, în
locul celui corect, „obsidian”.
A.D. mai reuşeşte o gafă atunci când încearcă racordarea profilurilor
longitudinal şi respectiv transversal, chiar dacă invocă secţiunea în care trebuia să
se producă acest racord. Autorul consideră că a sesizat o neconcordanţă în
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înregistrarea grosimii straturilor geologice. Explicaţia este banală: spre dezamăgirea
noastră şi luminarea colegului nostru, depozitele de peşteră permit uneori mari
variaţii de grosime, niveluri lenticulare, chiar întreruperi ale diferitelor depozite,
deci racordarea perfectă a acestor profiluri nu este facilă. Oricât ne-ar păsa de
liniştea domnului A.D., ne-ar fi fost greu să unim depozitele în profilurile noastre,
dacă hazardul geologic le-a decalat. Prin urmare, înainte de a critica metodele
noastre de săpătură şi înregistrare, îi recomandăm domnului A.D. un stagiu
prelungit în cercetarea depozitelor de peşteră. 20 de ani ar fi un început promiţător,
cel puţin pentru înţelegerea propriilor limite de interpretare şi pentru temperarea
nejustificatului avânt didactic în care se lansează.
A.D. invocă, de asemenea, pentru capitolul privind compoziţia mineralogică,
anumite nepotriviri între cifrele din tabelul I şi text. Dacă era puţin mai vigilent,
putea observa că în tabel sunt menţionate piesele descoperite în sensul eşantioanelor
de rocă, iar în text şi chiar în figura 60, utilajul litic.
Faptul că există o similitudine între textul Elenei Terzea din 1987 şi cel
publicat în monografie constituie într-adevăr o observaţie interesantă: era, desigur,
de aşteptat ca în Peştera Cioarei să fi apărut cu totul alte specii de animale, între
1987 şi anul 2000. Din nefericire pentru A.D., distinsa specialistă şi-a conservat
concluziile, confirmate de altfel de un studiu mai complet, aflat sub tipar. În ceea ce
priveşte existenţa utilajelor din os, aşa cum afirma iniţial Elena Terzea, studiile
tafonomice (ne exprimăm speranţa că nu utilizăm un neologism incomod) efectuate
ulterior de doi reputaţi cercetători, M. Pathou şi P. Auguste au eliminat această
ipoteză. Regretăm întârzierea acestui studiu, dar el este deja tipărit în Analele Univ.
“Valahia”, seria arheologie-istorie, nr.2-3, 2000-2001.
Aflăm cu nespusă uimire, că domnul A.D. este în măsură, cu superioara sa
bunăvoinţă, să ofere sfaturi şi asupra interpretării analizelor de polen. Aceste
generoase sfaturi sunt oferite unui specialist cu peste 35 de ani de experienţă (adică
vârsta pe care o aveţi, la care puteţi adăuga şi anii d-voastră de studiu), cu zeci de
studii publicate, multe în reviste de prestigiu din străinătate. Cum ar fi posibilă o
polemică între aceşti doi poli, rămâne să vă întrebaţi singur. Pentru început,
definiţia palinologiei v-ar fi de folos pentru eliminarea primului strat de ridicol în
care v-aţi îngropat. Singura observaţie pertinentă a lui A.D., fără legătură cu
palinologia, desigur, este o greşeală de tipar, uşor de ignorat de către un lector
competent, chiar critic, pentru care zecile de studii în care faza Nandru 4b succede
faza Nandru 4a n-ar fi fost necunoscute. Admirabilă este însă cunoaşterea
desăvârşită a alfabetului, ceea ce, în ansamblul competenţelor domnului A.D., nu e
puţin lucru.
Cât priveşte datele radiocarbon, în pofida numeroaselor discuţii, acestea apar
frecvent atât în variantă BC, cât şi BP, aşa că nu înţelegem nedumerirea criticului
nostru. Abilitatea sa în punctarea greşelilor mărunte este însă neegalată, aşa cum
demonstrează reperarea inadvertenţei dintre datarea GrN 15051, care apare într-un
articol de-al nostru cu vârsta de 23.950±120 BP, iar în cartea recenzată drept 25.950
±120 BP. Din nou, o greşeală de tipar, pe care autorii o regretă în mai mare măsură
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ca A.D., este sancţionată fără milă. Discreţia publicistică a domnului A.D ne asigură
că dânsul este departe de a cunoaşte acest regret.
În continuare, nu găsim deloc o gravă scăpare în faptul că nu indicăm secţiunea
din care s-au colectat probele granulometrice, câtă vreme diagrama respectivă
doreşte să exprime compoziţia fiecărui strat în ansamblul său.
A.D. nu se sfieşte să emită acuzaţii privind fapte uşor verificabile, punând într-o
lumină neplăcută colectivul de redacţie al revistei, care avea datoria să verifice
veridicitatea unor afirmaţii grave. Astfel, colegul nostru afirmă că nu am fi făcut
nici o adaptare a textului publicat de noi, împreună cu M. Ulrix-Closset
(Cârciumaru/ Ulrix-Closset 1995), şi că am oferit doar o traducere integrală a
textului respectiv. Afirmaţii asemănătoare sunt făcute la adresa textului semnat şi de
Marcel Otte (Cârciumaru et al., 1995).
Dacă cititorul îşi imaginează că iresponsabilitatea domnului A.D., indusă de
teribilism şi lipsă de experienţă, se opreşte aici, se înşeală. Scăpând din limitele
bunului simţ, tânărul coleg ne oferă în continuare o critică stupefiantă, a cărei
stupiditate este egalată doar de volumul important pe care îl ocupă în cadrul
recenziei. Spre surpriza noastră, A.D. pune pe două coloane două texte, aparţinând
unor studii complet diferite, unul publicat de către noi şi M-H. Moncel în
L’Anthropologie (Cârciumaru et al. 2000), celălalt redactat în mod special de
cercetătoarea franceză pentru monografia noastră, în timpul stagiului de studiu
desfăşurat la Târgovişte. Evident, cele două texte nu sunt identice, ca volum,
abordare şi structură. Ceea ce este absolut năucitor este că A.D consideră că cele
două texte sunt identice, nepotrivirile dintre cele două texte datorându-se unei
traduceri greşite! Firesc, nicăieri nu se precizează o eventuală traducere a textului
din L’Anthropologie pentru monografie, şi nici traducerea textului din monografie
după alt articol, studiul amplu din monografie fiind redactat împreună cu
cercetătoarea franceză în timpul cercetărilor sale. Cum a ajuns domnul A.D. la
această înduioşătoare concluzie rămâne un mister. Probabil explicaţia rezidă în
întortocheatele cărări ale unei logici paralele celei normale, şi eventual în orbirea
unei agresivităţi pe care o crede critică. Fapt este că „nucleul dur” al recenziei, cel
puţin din punctul de vedere al volumului pe care îl ocupă, s-a dovedit a fi doar
desfăşurarea pe câteva pagini a unei hilare erori. Că revista care găzduieşte o atare
ineptă abordare a fost foarte generoasă cu spaţiul tipografic, este o realitate la care
editorii ar trebui să reflecteze.
În altă ordine de idei, Roxana Dobrescu a realizat un studiu asupra materialului
litic din Paleoliticul superior, material care i-a fost oferit de noi, aşa cum reiese şi
din nota infrapaginală de la capitolul respectiv. Introducerea lui în monografie era
absolut necesară şi considerăm că, procedând astfel, am contribuit la zestrea
bibliografică a colegei noastre, care este departe de a se putea dispensa de un astfel
de altruist adaos.
Asupra materialului litic din paleoliticul superior există, într-adevăr, două studii,
efectuate de Marcel Otte, reputat profesor de preistorie la Liege, şi respectiv
Roxana Dobrescu, cercetător la Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”. Micile
inadvertenţe dintre cei doi autori, atât din punct de vedere al tehno-tipologiei
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materialului, cât şi din cel al încadrării culturale sunt inerente, diversitatea opiniilor
putând eventual să stârnească interesul asupra ansamblului, nicicum critica. Nu
înţelegem cum am ajuns tot noi vinovaţi de acest lucru. Cert este că ne putem
exprima optimismul pentru viitorul arheologiei paleoliticului din România, dacă
tinerii noştri studenţi la master îşi permit să critice specialişti reputaţi, ca Marcel
Otte.
Expozeul făcut de A.D. asupra descoperirilor de ocru, inadvertenţele relevate
între tabel şi text, faptul că într-o secţiune sau un strat s-au menţionat câteva grame
în plus sau în minus, ni se par total irelevante. Din nou, A.D. nu vede pădurea din
cauza copacilor, atitudine de altfel simptomatică pentru virtuţile sale analitice.
În privinţa recipientelor pentru ocru, faptul că A.D. acceptă ideea lui P. Diaconu
(1990, 1994), conform căreia ele ar reprezenta speoteme sau speleoteme, ne
conduce din nou la bănuiala că are, fără îndoială, mari dificultăţi în mânuirea unor
termeni din speologie, pentru că sub aceşti termeni generici se înţeleg o multitudine
de forme carstice. Aceste „godets” au fost, de altfel, studiate şi de Sophie de
Beaume, care le-a considerat pe deplin autentice, rezultat al intervenţiei umane, şi în
mod cert utilizate pentru prepararea ocrului. De altfel, într-un interval de timp pe
care îl sperăm cât mai scurt, intenţionăm realizarea unui studiu mai amplu,
împreună cu distinsa specialistă franceză, care şi-a manifesta această dorinţă încă de
la primul contact cu aceste descoperiri. Probabil că în acest fel vom risipi definitiv
îndoielile care vă chinuie pe d-voastră şi pe alţi contestatari din principiu şi
neobosiţi, ale căror nume nu mai dorim să le amintim, în ciuda unor surprinzătoare
asemănări în frazeologia întrebuinţată.
Despre cultul craniului ursului de peşteră, A.D. prezintă exact îndoielile
exprimate şi de noi, însă ca pe o noutate absolută. Probabil a omis că, în încheierea
capitolului, noi menţionăm: „dorim să precizăm că, fără a ne declara neapărat
partizani ai existenţei cultului craniului ursului de peşteră la populaţiile de
neandertalieni care au locuit grotele carpatice, nu putem să rămânem indiferenţi la
cele câteva situaţii întâlnite în peştera Cioarei…”. Ne-am obişnuit deja cu talentul
deosebit al d-lui A.D. de a scoate din context nişte afirmaţii, în scopul, de acum
evident, de a critica cu orice preţ.
Analogiile privind obiectele de artă, după părerea lui A.D., sunt realizate pe
spaţii prea întinse (Moldova, Polonia, Moravia, Slovacia, chiar Siberia). Că nu erau
posibile analogii mai strânse nu contează, cum nici exemplele invocate din
România (Mitoc, Ţibrinu) nu-i potolesc setea de critică. E greu de înţeles ce anume
urmăreşte A.D. prin constatarea sa, dar e clar că nu este pregătit deloc să discute
semnificaţia acestor descoperiri. Este însă bine că opinia sa renunţă, în acest caz cel
puţin, să se identifice cu punctul de vedere al arheologului Al. Păunescu, care îşi
permite, plonjând în cel mai adânc ridicol, să califice aceste descoperiri drept
mistificări, pe motiv că Peştera Cioarei este „prea mică” pentru ele (Păunescu
2000). Această argumentaţie copilărească, care nu poate avea nici o legătură cu
maturitatea, fie ea biologică sau ştiinţifică, pune sub semnul întrebării semnificaţia
senectuţii acestui specialist. Pe de altă parte, cei câţiva centimetri ai pieselor de
podoabă încap foarte bine în zecile de metri cubi ai depozitului din această peşteră,
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ba chiar ne mândrim că metoda noastră de săpătură ne-a permis să le descoperim. În
sfârşit, arheologul respectiv nu este, oricum, la prima greşeală de acest fel. La fel sa întâmplat şi cu descoperirea picturii rupestre din Peştera Cuciulat, pe care a
contestat-o aprig la vremea respectivă, şi pe care o publică, cu nevinovăţie, ca
autentică, în Tratatul de istorie a Românilor, recent apărut.
Ne permitem, în continuare, spre informarea tânărului nostru coleg, să îi
reamintim ce ne reaminteşte, şi anume accepţiunea pur descriptivă a izocrestiei, aşa
cum aceasta este prezentă, în aceeaşi manieră contrasă, şi în textul monografiei.
Într-o traducere liberă şi pe înţelesul colegului nostru, presupunând că un stil etnic
se poate identifica pe baza opţiunilor tehnice ierarhice, noţiunea de „stil izocrestic”
afirmă şi existenţa acestui stil, dar şi principiul metodologic care a făcut posibilă
identificarea lui, şi anume identificarea variantelor izocrestice. O sinteză mai
potrivită ar fi fost, cu siguranţă, „stilul din punct de vedere izocrestic”, formulă
nefericită după umila noastră părere, care ar fi respectat litera definirii iniţiale, dar
ne-ar fi determinat să recurgem la inutile precizări. Recunoaştem cu toată modestia
că nu am considerat necesar să prezentăm de fiecare dată întreaga argumentaţie a lui
James Sackett, extinsă în textul original pe câteva zeci de pagini, şi că am exploatat
fără milă posibilităţile pe care le oferă limba română pentru a prezenta sinteza
argumentaţiei specialistului american. Argumentaţie pe care, spre deosebire de
agerul nostru critic, am preferat să o preluăm din textul original, şi nu din cele
ulterioare, cum reuşeşte, printr-un năstruşnic artificiu, tânărul nostru coleg. Cât
priveşte valabilitatea acestui instrument analitic, rămâne la latitudinea noastră să o
apreciem, până în momentul în care excursurile teoretice ale d-lui A.D. ne vor
convinge să renunţăm. Cât priveşte necesara complexitate a discuţiei privind
valabilitatea analitică a izocrestiei, suntem convinşi că ea va fi posibilă imediat ce
d-nul A.D. îşi va lărgi orizontul bibliografic cu textul original al lui James Sackett.
Pe de altă parte, considerăm în continuare că înlănţuirea de opţiuni din cadrul
setului litic musterian din Peştera Cioarei (aprovizionare cu materie primă, strategii
de reducţie, suporturi şi retuşă), care reiese destul de clar chiar şi pentru un arheolog
cu o minimă experienţă, susţine valabilitatea acestei ustensile analitice.
Cât priveşte criteriile tehnice ale musterianului de tip Quina, recunoaştem
greşita încadrare a criteriului legat de habitat între criteriile tehnice şi rămânem
îndatoraţi colegului nostru pentru delicateţea savantă cu care ne corectează.
Truismul său este, cu siguranţă, pe măsura erorii noastre şi ne oferă o amplă
perspectivă asupra profunzimii speculative la care poate ajunge o lectură atentă. Îi
rămânem îndatoraţi încă o dată pentru că, spre deosebire de textul lui J. Sackett, ne
convinge de cunoaşterea textului lui A. Turq, venind cu precizări explicite pentru
consideraţiile noastre - care le acceptă implicit.
În concluzie, dacă monografia noastră i-a prilejuit o lectură plină de
insatisfacţii, suntem convinşi că această nemulţumire se va atenua prin lectura unor
opere mai reuşite, efort pe care îl sfătuim să-l inaugureze cândva
Marin CÂRCIUMARU
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Congrès International des Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques
Corviniana. Acta Mvsei Corvinensis, Hunedoara
Crisia, Oradea
Corpus signorum imperii Romani
Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie,
Bucureşti
Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie,
Nouvelle série, Bucureşti
Danubius, Galaţi
Din istoria Europei romane, Oradea
Documente privind istoria României, Bucureşti
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Érem- és Régiségtárából, Klozsvár
(Cluj).
Dolgozatok. Arbeiten des Archäologischen Instituts der
Universität, Szeged.
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti
Eirene. Studia Graeca et Latina, Praha
Ephemeris Napocensis, Cluj Napoca
Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus,
Bucureşti
Études et recherches archéologique de l’Université de Liège,
Liège
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve=A Wosinsky
Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd
Folia Archaeologica, Budapesta
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu
Germania. Anzeigen der Römisch–Germanischen Kommision
des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt
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HK
IDR
ILS
IOSPE
IPEK
IPH
ISM
Istros
ITSR
JelMagyarNemzetiMúz
JKKCEB
JNG
JournalHellStud
JSK
KVSL
LNMDR
LNTR
Lucrări ştiinţifice
MAGW
Marisia
MatArchSlov
MCA
MKKZEB
MKÉ
OmCD
OrăştieFD
OxfordJournalArch
PAS
PBF
Peuce
PMJH
Pontica
Potaissa
PZ
RadMV (=RadVM)
RadVM
RégFüz
RI
RIM
RIU
RMMI
SAA

Hadtörténemi Közlemenyek, Budapesta
Inscriptiones Daciae Romanae, Bucureşti
Inscriptiones Latinae Selectae
B. Latischew, Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti
Euxini, St. Petersburg / Petrograd
Jahrbuch für Prähistorische und Etnographische Kunst, Berlin
Inventaria Praehistorica Hungariae, Budapesta
Inscriptiones Scythiae Minoris, Bucureşti
Istros. Muzeul Brăilei, Brăila
Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesta
Jahrbuch der Keiserlich Königlichen Central Commision zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler, Viena
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte
Journal of Hellenic Studies, Londra
Jahrbuch des Siebenbürgischer Karpatenvereins, Braşov
Korrespondenzblatt
des
Vereins
für
sibenbürgische
Landeskunde, Sibiu
The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara
The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta – Szolnok
Lucrări ştiinţifice ale Institutului Pedagogic Oradea
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien,
Wiena
Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş
Materialia Archaeologica Slovaca, Nitra
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
Mitteilungen der Keiserlich Königlichen Zentralkommision zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler
Múzeumi és Könyvtári Értesitő, Budapesta
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de
ani, Bucureşti, 1960
Orăştie. Fragmentarium documentar. Orăştie (1995)
Oxford Journal of Archaeology, Oxford
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Berlin
Prähistorische brozefunde, München
Peuce, Tulcea
Publicaţiile Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva
Pontica, Constanţa
Potaissa, Turda
Prähistoriche Zeitschrift, Berlin
Rad Muzeja Vojvodjane, Novi Sad (titlu schimbat din 1994)
Rad Vojvodjanskih Muzeja, Novi Sad
Régészeti Füzetek, Budapesta
Revista istorică, Bucureşti
Revista de istorie militară, Bucureşti
Die Römischen Inschriften Ungarns, Budapesta
Revista muzeelor şi monumentelor istorice, Bucureşti
Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi
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Sargetia
SBAA
SC
SCA
SCIV(A)
SCN
SCS
SCSS
SCSMI
SDT
SIT
СХМ
SlovArch
SMMIM
SRH
StComB
StComCar
StCom-Sf. Gheorghe
StComSM
StUnivBB
StUnivBBT
SV
ThD
Tib-StComCar
Transilvania
UJ
UKB
UPA
QSSK
VCRCC
BДИ
Ziridava
ZfE

ZSL

Sargetia. Acta Mvsei Devensis, Deva
Schriften der Balkankommisssion. Antiquarische Abteilung,
Viena
Studii Clasice, Bucureşti
Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti
Studii şi cercetări numismatice, Bucureşti
Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria istorie-filozofie, Bacău
Studii şi cercetări ştiinţifice, Sibiu
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de Istorie,
Bucureşti
Siebenbürgische Deutsche Tageblatt, Sibiu
Studii de istorie a Transilvaniei. 1 (1994) Cluj; 2 (1995-1996),
Cluj – Oradea
Сообщения Херсонесского Музея, Sevastopol’
Slovenská Archeológia, Bratislava
Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti
Scriptores rerum Hungaricarum, I-II, Budapesta
Studii şi comunicări Brukenthal (seria arheologie-istorie), Sibiu
Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş
Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe
Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia graeco-catholica
Varadiensis, Oradea
Siebenbürgiche Vierteljahrsschrift, Sibiu
Thraco-Dacica, Bucureşti
Tibiscum. Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie,
Caransebeş
Transilvania, Sibiu
Ungarischer Jahrbuch, Budapesta
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbüngen,
Braşov – Sibiu
Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bonn
Quellen zur Seschichte der Stadt Kronstadt, Braşov
The Vinča Culture, its Role and Cultural connections, Timişoara
(1996)
Вестник древней истории, Moskva
Ziridava, Arad
Zeitschrift für Ethnologie und ihre Hülfswissenschaften; Organ der
Berliner Geselschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, Braunschweig, Berlin
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg
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