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Apulum, Alba-Iulia, Belgrad sunt trei numiri ale aceleiaşi cetăţi
fortificate din marele principatü alű Tranâilvanieî. In decursulü acestuî studiă scurtă şi, cum amü <Jice, fragmentarii vomă afla, că
aceeaşi cetate mai este cunoscută locuitoriloră ţereî sub alte patru
numiri, Alba Carolna, Weissenburg, Gyula-FejérváP şi Károly-Fejérvár.
I. înainte de a intra în tratarea materiei ce mî-am alesă astădată, am fostă silită să premită diversele nomenclaturi ale ace
leiaşi localităţi, pentru ca să potă evita ori cine confusiunea ce se
nasce în tóté ţările poliglote şi cu atâtă mai vârtosă în geografia
şi topografia Transilvaniei din mulţimea nomenclaturiloră care se
daă în caşuri nenumărate aceloraşi localităţi, regiuni, districte,
munţi, văi, rîurî ş. a., precum observasemă înainte cu câţi-va ani
într’ună altă studiă ală meă de aceeaşi natură (1).
Scopulă meă însă la loculă acesta este cu totulă altulă: îmi voiă
permite adecă, cu voia domniloră colegi din Academia română, să
relevăză după putinţă importanţa istorică a unei cetăţi fundate mai
întâiă de către împăratulă Traiană, înălţată sub domnia Romei la
rangulă aprópe alăturea cu capitala Daciei, Sarmisegetusa saă Ulpia
(1) A se vedé Analele Societăţel Academice din 1871—2 şi Transilvania 1872, cum şi geografiile ţSrel Ardélulul scrise înainte de anulü 1867.
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Traiană, dară mai fericită decât aceea în acelü înţeleşii, că udne
Ulpia Traiană, căzută fórte de múltú în ruine, a făcută locü numa,
la vre-o fiece sate şi cătune pe teritoriulü séü, din contra Apulum,
prefăcută şi elă de repeţite ori în ruine în cursă ca de cincî-sprefiece vécurí, totă de atâtea ori s’a restaurată din noă, totă ca municipiă fortificată mai bine saă mai reă, până în dioa de astă-dî,
când sub o numire când sub alta, însă aşa, că cu numele lui
sunt legate prin tóté timpurile şi epocele serii lungi de evenimente
care aă decisă în caşuri nenumărate asupra sortéi tuturora locuitoriloră ţerei, a cărei capitală fusese acéstá cetate de la 1542 până
la venirea Transilvaniei sub domnia ilustrei dinastii de Habsburg.
jRegiunea. — Căletorulă străină care, venindă cu trenulă de către
Arad şi trecendă pe lângă moşiile d-loră Mocioni de la Bulciu şi
Capalnaşă,'va intra în Transilvania pe la Zam, care înainte fu
sese domeniă ală altui proprietară română anume Yasilie Nopcea,
inaintândă totă preste frumósele şesuri ale Mureşului, când va trece
podulă la sătulă Órda, să scie că a intrată pe teritoriulă străveche!
cetăţi romane, care se întindea din ţermii Mureşului pe distanţa întrăgă până sub murii fortificaţiuniloră de astădi şi pe totă terito
riulă câtă cuprinde oraşulă locuită de provinciali, iară după unii
archeologi periferia acelui municipiă cuprindea preste ună miliariă
saă 5 stadii romane □ . .
Străinii cari îşi iaú ostenéla de a călători prin alte ţări, visitândă
şi Transilvania în mai multe părţi ale ei şi făcendă comparaţiunei
află o mulţime de regiuni ale ei totă atâtă de frumóse şi încântătóre, ca şi cele mai minunate părţi ale Elveţiei. înţelegemă aceste
frumuseţi cu aplicare la darurile natúréi, nu şi la cele produse
de mâni omenesci. Punctulă pe care-lă alesese Traiană la Mureşă
pentru întemeiarea unui municipiă şi a unei colonii latine este unulă din cele mai frumóse ale ţerei. In faţă curge Mureşulă care,
dacă, de la punctulă acesta ară fi regulată, ară pută purta pe
spatele sale şi vapóre mai mici, precum portă luntri saă caice
încărcate cu sare. De a lungulă rîuluî şesă largă din cele mai fer-
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tile; imediată de lângă cetate se íncepü munţii apuseni, care sé
înalţă gradată pe distanţă de câte-va miliare până în regiunile cele
bogate în mine de aură, de argintă, de metale nenobile şi de mi
nerale diverse.
Aici a fostu situată Apulum, ală cărui nume s’a mai conservată
astă-^I în graiulă poporului numai prin numirea ce dă elă rîului
Ampoiu (latinesce Apullus) ce curge printre munţi de către orăşelulă Zlatna până în şesă, unde se varsă în Mureşă. Pe acestă rîă
se crede că Ta înţelesă şi Ovidiu când a scrisă :
Danubiusque rapax et Dacicus orbe remoto Apullus.
Aşa se pare că Ovidiu şi pdte cu elă alţi Romani din timpulă
lui Octaviană Augustă apucase a-şî câştiga şi unele cunoscinţe
topografice din Dacia centrală, căci adecă rîulă Ampoiu nici de cum
nu se numără între rîurile mai mari şi principale ale Transilvaniei
cum sunt Mureşulă, Oltulă, două Someşurî, Crişulă, două Târnave,
Arieşulă, Streiulă, şi totuşi Ovidiu îlă numesce ca şi cum ară fi
voită să-i dea nu sciă ce importanţă.
Apulum sub domnia Bornei. — Archeologiî noştri aă cu totulă alte
probe târî şi numerose despre esistenţa înfloritore a municipiului
şi a coloniei latine Apulum decât ară fi ună simplu versurelă
ală lui Ovidiu. Francesulă de Gerando, care înainte cu vre-o 45 de
ani se aşezase în Transilvania şi se căsătorise în familia Grafiloră
Teleki, după, ce făcuse studii archeologice şi etnografice destulă de
seriöse în noua sa patrie, în opulă săă întitulată «La Transilvanie»
(Jice, în partea I, c. 1, că atâtea resturi (monumente) de ale Romei
nu potă produce nici Galia, nici Hispánia, nici chiar Italia câte aă
rămasă în Dacia.
Ladislaă (Vlad) Kővári, unulă din ceî mai serioşi archeologi ma
ghiari, în cartea sa întitulată «Monumentele de architectură ale Tran
silvaniei» (1) începe introducţiunea sa cu acăstă sentenţă :
«Transilvania este ună museă bogată, însă necunoscută».
Acăstă sentenţă se póte aplica cu totă dreptulă şi la ruinele co
li) Erdély építészeti emlékei irta Kővári László. 30 fametszvénnyel. Erdély régiségei második
bővített kiadása. Koloszvártt 1866. Kiadja Stein I. Muzeum egyleti könyvárus. 8°, pp. 331.
3
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lonieí Apulum, pe care astăzi se vedă aşezate alte localităţi. Cu
tóté acestea din miile de monumente, inscripţiuni şi alte resturi ale
gloriei sale aü scăpată numai atâtea din perire, câte ne sunt de
ajunsă ca să probămă mai pe sus de ori ce îndoială, că Apulum,
atâtă ca municipiă câtă şi ca colonie, a fostă situată la Mureşă
tocmai pe teritoriulă descrisă mai în sus. O corabie încărcată nu
mai cu monumente şi inscripţiuni adunate, din ordinulă împăratu
lui Carol VI în anulă 1723, cu mare diligenţă şi grije de către
contele Ariosti, s’a cufundată la Seghedin spre dauna mare a sciinţei;
după ce însă contele Ariosti adunase monumente nespusă de multe,
o parte mare din acelea totă aă ajunsă la Viena, unde se potă vedé
aşezate în pereţii bibliotecei. De almintrele Ariosti apucase a decopia celă puţină inscripţiunile (1). De atunci s’aă deşteptată abia şi
câţî-va bărbaţi dintre fiii patriei, cari s’aă pusă pe studii archeologice, pe adunare de monumente şi inscripţiuni. Multă mai înainte,
adecă pe la 1549 adunase şi Verantiu, în tţilele împăratului Ferdi
nand, vre-o 200 de inscripţiuni antice din Transilvania. Imperătâsa
Maria Teresia pusese pe br. Hohenhausen ca să adune din acăstă
ţâră nu numai inscripţiuni ci şi alte obiecte antice de valóre isto
rică. De aci înainte colecţiunile câte aă urmată de la Seivert încoce
până la archeologii din (ţilele nóstre, precum parochulă evangelică
Ackner, corniţele Iosifă Kemény, br. dr. I. F. Neigebaur prusianulă(2),
profesorulă C. Torma, apoi museulă din Gluşă, începuturile de colecţiunî la Deva şi la Temişora, încă şi la Blajă, tóté acestea sunt
pe cale de a îmmulţi materialulă istorică peste totă, a revărsa lu
mina dorită şi preste cele d’întâiă vécurí ale vieţei coloniiloră latine
în Dacia, între care Apulum ocupa ună locă din cele mai de frunte.
Sus-citatulă Neigebaur a concentrată în cartea sa tóté inscrip
ţiunile din Dacia pe câte a putută pune mâna până în anulă 1850.
Până când se va maî afla ună altă archeologă, care să nu-şî pre
gete a publica într’ună singură opă încă şi monumentele câte s’âă
mai descoperită în Dacia şi anume în Transilvania, pentru ca amicii
(1) Inscrizioni antiche trovate e raccoltate a le rovine della Transilvania l'anno MDCCXX1II.
(2) Dr. I. F. Neigebaur, Kronstadt 1851 .
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cercetăriloră istorice să se pótá folosi de ele mai uşorii şi să nu fie
siliţi a perde timpulü vieţel cälätorindü de la unü museü la altulü,
colecţiunea lui Neigebaur, la care a recursă chiar şi unü Mommsen,
remâne şi pentru noî o prea bună călăusă. Aşia dară
Despre existenţa coloniei Apulum pe teritoriulă unde se vede
situată astă-dî şi Alba-Iulia, mărturisescă inscripţiunile culese de
Neigebaur pe paginele 124 până la 166. A le reproduce şi la loculă acesta pe tóté credă că ar fi de prisosă, după ce colecţiunea
desă citată póte fi consultată de către ori-cine.
Că colonia Apulum a fostă tot-odată şi Municipium, care s’a bu
curată de drepturi mari şi frumóse, despre acésta mărturisescă până
acuma inscripţiunile sculptate pe monumente de marmoră, înregi
strate la Neigebaur sub N-rii 132, 44; 153, 209; 159, 256. Pe
acestea doué din urmă, adecă 153, 209 şi 159, 256 Apulum e
numită «MYN. SEPT. APVL» adecă Municipium Septimum Apulum.
Tóté acestea monumente cu inscriptiunî s’aă aflată pe teritoriulă
dintre Murăşă şi Alba-Iulia.
In cât pentru posiţiunea politică a acestei colonii în provincia Da
cia şi în stată, ne spună totă inscripţiunile, că ea avea funcţionari
de rangă după norma capitalei şi a celoră mai renumite colonii din
imperiă, precum Duumviri, Decuriones, Aediles, Quaestores etc. Aşa se descoperiră între altele câte-va monumente cu inscriptiunî,
precum de exemplu :
O.
C.
P.
C.
T.

Iul. Valens II. Vir. Col. Apui.
Pomp. Fuscus II Vir. Col. Apui.
Aelius Bufinus. Dec. Mun. et. Patronus Coll. Fabrum Col. Apui.
Sinnius Anicetus. Dec. Col. Sár. Patron. Col. Fabr. Mun. Sept. Apui.
Laelius Q(uaestor). Col. Apui.

Garnisóna saü cu termen militariu romanü Praesidium in Colonia Apulum. Până acum s’aă adeverită din inscriptiunî, că în partea Da
ciei unde a fostă Apulum se afla sub domnia Romei garnisóne din
doue legiuni Légió V. Macedonica et Legio X I I I Gemina, precum şi
unele Alae (de călărime) şi CoJiortes auxiliarie din tprue străine de

ale aşa numiţiloră Socii şi maî din Urmă alte legiuni curată ro
mane, după cum cerea împrejurările; dară inscriptiunile care mărturisescű despre numitele două legiuni întregi (câte 10 mii şi maţ
mulţi într’o legiune) sunt nenumărate. Se vede că în Apulum aü
statü maî totă cohorti (batalióne?) din legiunea X I l I gemina, căci
despre acésta se vădă la Neigebaur într’o singură grupă şăse inscripţiuni aflate totă în ruinele de la Apulum.
• Adăogămă la inscripţiunî de pre monumente mulţimea mare de
cărămizi romane însemnate cu Leg. XIII G, saă vre-o cohorte de ale
ei, din care o parte bună scosă totă din ruinele de la Apulum ne
convinge şi maî multă că la acăstă colonie aă stată tţecimi de ani
trupe din legiunea XIII gemina, cum şi din Alae (escadr.óne?) şi cohorţî auxiliarie, din care câte-va eraă alăturate la acea legiune.
Iosefă Yass, călugără piaristă, fostă profesoră la Cluşă, în cartea
sa titulată Transilvania sub Momaní (1), după mai mulţi autori citaţi
de elă la p. 122—124, patru aripe (Alae) de călăreţi şi vre-o nouă
(9) cohorţî auxiliare de pedestrime aă fostă alăturate totă la leg. XIII.
Intre acestea se vedă şi una Ala civium Romanorum, 1 siliana,
una Gohors III civium Romanorum, prin urmare adevăraţi cetăţeni
ai Romei, şi Cohors II et IY Hispanorum ex Légioné VI Hispanorum.
Precum în ruinele altoră colonii din Dacia centrală, aşa în cele
de la Apulum şi până sus în munţii apuseni spre Auraria se află
şi urmele de profesionişti mititarî, care îşi aveaă Colegiile şi Patronii
loră, precum era collegium Fabrorum (faurii şi geometrii), Dendrophorerum (architecţî, lemnari, saă, cum le mai dică, dulgheri şi bărdaşî),
Centonariorum, saă ceea ce numimă astă-di cusătorî, croitori, călţunarî etc., liferanţi de vestminte pentru armată.
Nume de comandanţi superiori, precum Legaţi et Praefecti, cum
şi câţi-va maî după aceştia s’aă aflată până în 1868 în numără de
(1) Erdély a Romaiak alatt. Kutjök nyomán. Irta.- Vass Iozsef, kegyes szerzetbeli Aldor, gymnasiumi tanar, s a magyar tudományos akadémia levelező tagja. Kolozsvárit 1863. Carte scrisă
cu mare diligentă şi erudiţiune, ea însă abundă în conclusiunî logice imposibile la care s’aü
redusü ura sa ce purta contra absolutismului austriacă de înaintea dualismului şi une ori ura
contra Românilorfi.
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44, din care vre-o 14 aü fostă Legaţi saü Praefeeti Leg. XIII Gem.
Cultulă religiosü exercitată şi representatu în colonia şi în Municipiulu
Apulum. — Este cunoscută, că ori unde aű străbătută Romanii cu ar
mele loră şi aă întemeiată colonii, aă dusă cu sine divinităţile şi cul
tulă loră, pentru care aă înălţată temple măreţe, aă fostă însă multă
mai toleranţi decât ca prin introducerea cultului loră să voâscă
a extermina de a dreptulă religiunile altoră popóre, de şi, în prea
multe caşuri, mai absurde şi decât multe superstiţiuni eline şi ro
mane. Se pare însă că Romanii s’aă încrezută multă în pompa re
lativă forte mare cu care se executa la ei ritulă prescrisă pentru
câte-va divinităţi, precum şi în împrejurarea, că oficiele principale
bisericesc!, cum s’ară <jice în limba christianâ, eraă întrunite în aceleaşî persóne de rangă înaltă profană, precum cu consulatulă şi
mai târdiă cu persóna imperatoriloră (Pontifex Maximus etc.); alte
ori le schimbaă aceleaşi persóne, astă-di consules, preste ună ană
pontifices etc.
După archeologiî ardeleni şi unii străini, cu toţii vre-o şâpte inşi,
citaţi de către sus numitulă scriitoră los. Vass (pag. 130—131),
în Dacia s’aă aflată până acuma urme sigure de cultulă următoriloră DU consentes saă DU majorum gentium:
Jupiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo, Mars, Mercurius, Juno, Minerva, Vesta,
Geres, Diana, Venus.

Dintre divinităţile de a doua clasă saă DU minorum gentium, se
mitei şi genii, prin care s’aă personificată idei şi pasiuni, se află
totă în acea parte a Daciei adecă în Transilvania urme forte multe
şi se totă mai descopere neîncetată mai în tóté părţile ţerei, iară
cele consemnate la Bartalis, Ackner, Neigebaur şi Carol Torma apropie numerulă de patru-decî, ca inscripţiunî, ca statue, altare şi
sub alte forme. Din tóté acelea s’aă descoperită mai multe chiar
în Apulum. Aşa de ex.: în biblioteca episcopiei romano-catolice din
Alba-Iulia (fostă Apulum), între alte obiecte archeologice romane, se
potă vedé patru reliefe relative la cultulă divinităţeî Mithras saă
Sórele, fie-care cu inscripţiunea DEO INVICTO MITRAE. In câtă
pentru cultulă lui Mithras se vedă în miculă museă de la Deva

10

—-

22

-

câte-va obiecte descoperite de curändü şi fórte interesante, care ne
ajută să pätrundemü în catű-va chiar în misteriele acelui culfu.
Acelea divinităU de diverse categorii avendu-şi fie-care cultulű lorü,
urma firesce ca să aibă şi miniştri a* cultului. In Apulum s’aű aflată
inscripţiuni pe monumente pentru Pontifices, Augures, Flamines,
adecă miniştrii cei mai de frunte ai cultului politeistü, de unde se
póte judeca şi mai bine marea importanţă a acelei colonii. Aşa vedemü trecuţi în colecţiunile archeologice:
C. Iulius Metrobitanus, sacer Dei ejusdem (Aesculapii) Pontifex QQ. II. vir
Col. Apui.

L. Ael. Lupus EQ. R. Pontif, et II Viral. (Coloniae Apulensis.)
Q. R. F. G. Num. Certus. EQ. Rom. Augur. Col. Apui.
Ael. lulianus. Aug. Col. Apui.
P . Aelius. P. F. Fab. Augur. Dec. Mun. Apui.
Tib. CI. Rufus. Dec. Col. et Fiam. Mun. Apui,
M. Munatius cum Balbino. Quaestionum Causarumque Iudex.
Fiam. Diai. Mun. Col. Apui.
P. Ael. Iulian. EQ. R. Fiam. et II. Viral. Col. Apui.

Câte nume şi titule de ai ministrilorü cultului politeistü arü mai
eşi la lumină, dacă ar fi cu putinţă a se desgropa vre odată mă
car unele părţi mai ridicate ale necropolelorü (cimiterielorű) acestei
si ale altorü colonii de ale Romei în Dacia.
Din aceste optü şi din alte 13 monumente de ale capilorü cul
tului religioşi! alü Romei aflate în ruinele altorü colonii, precum Sarmis, Paralisum, Salinae, Napoca, Colonia Dac. etc. înveţămtt, că aceia eraü aleşi saü denumiţi mai totü din familii de frunte de alo
Romei şi că cei mai mulţi eraü învestiţi tot-odată şi cu funcţiuni
civile şi militare importante. Din numerulü şi rangulü ínaltü alü celorü scoşi la lumină din ruinele de la Apulum cutezämü tot-odată
a încheia cu cea mai mare probabilitate, că acea colonie a fostü
fórte întinsă, împoporată preste totü cu elemente latine, care ţineafl
tare la cultulü religiosü alü Romei, pentru că în casü contrariü nu
se pricepe, cum locuitorii arü fi fostü în stare să înalţe atâtea tem
ple, basilice şi oratorie şi cum se întreţinea aţâţi popi şi sacrificulî
câţi trebue să presupunemfi că aü fostü în colonii ca şi Apulum,

unde în fruntea cultului aü statu Pontifices, Augures, Flamines etc.
Că locuitorii care ţineaţi la acelă cultü şi vorbiaü limba Laţiuluî
s’aű înmulţitîi în proporţiuni considerabile îndată în primele decade
ale colonisărei, ne convingemă încă şi din alte date sigure istorice
pe care nu le póte trage nimeni la îndoială. îndată după prefacerea
Daciei în provincie romană, încă sub Traianü, s’aű aşternută într’însa
cele mai minunate drum uri; în munţii de la Apulum spre apusă
s’aű lucrată cu adevărata sete de aură prin multe mii de omeni la
minele cele bogate; agricultura, industria şi comerciulă aă luată ca
prin farmecă ună avîntă necunoscută până în acea epocă, şi s’a
continuată cu acestea aşa, în câtă după ună periodă óre-care ţâra
s’a putută numi cu totă dreptulă Dacia felix. Inmulţindu-se tare poporaţiunea, guvernulă s’a văzută îndemnată a întemeia curândă
totă pe valea Mureşului forte aprópe. de Apulum colonia Hydata,
în regiunea în care se vă dă astă-di numai sate ca Cioagiulü cu ape
minerale folosite de Romani, si alte câte-va comune tóté românesc!
Gumpănindă bine datele acestea istorice şi altele multe care n’aă
locă în acestă studiă forte scurtă, nu se va mai mira nimeni observândă, că larga vale a Mureşului pe ambele părţi şi munţii si
tuaţi de a lungulű, de a drépta Mureşului până dincolo unde se
începă şesurile Aradului şi ale Banatului, aă poporaţiune în partea
loră cea mai mare numai românăscă, iară elementele neromane apară pe teritoriulă acela numai ca nisce oase saă insule mici.
Apulum «Colonia Nova* — La Neigebaur se vede, sub nr. 126, 9, co
pia unei inscripţiunî din filele împăratului Dedus (249—251 d. Chr.)
în care Apulum se numesce Colonia nova. Unii archeologî, cu Bartalis în
frunte, sunt de părere, că în (Jilele lui Caracalla (211—217) Goţii, strâbătendă în Dacia, ară fi prefăcută, şi Apulum în ruine, că însă Decius
l’ară fi restaurată, de unde apoi i s’ară fi dată titlulă de Colonia nova.
Se póte şi aşa ceva, numai cât apărătorii acestei opinium până acuma
n ’aă temeiuri de ajunsă pentru ca să ne convingă. Fie însă cum
va fi, atâta remâne adeverită pe deplină, că Apulum, fiindă situată
la ună locă alesă cu mare înţelepciune şi prevedere, a fostă şi a

perseveraţii a fi una din coloniile cele maî de frunte ale Romei. Éa
a pututü fi devastată de către Goţi şi de alţi barbari, cum şi pre
făcută în ruine, precum s’a íntímplatü, se maî întîmplă şi pînă în
(Jilele nóstre íntr’unü modü saü altulü cu multe comune mari, cu cetăţi
şi fortificaţiunî; dară loculu, împregiurimea, importanţa strategică în
capulü valeî munţilor metalici, cum şi cea economică şi comercială
de lângă Mureşîi nu aü fostü Goţii şi nu va fi nici o putere omenâscă
în stare să i-o schimbe vreodată. Numele Apulum a dispărură din
graiulü locuitorilorű, dară descendenţii acelei colonii aű remasă şi au per
severat pe acelaşi teritoriü ca prin o minune dumnedeéscá în numérü
forte considerabile, cu aceeaşi limbă a coloniei modificată numai în
câtva prin influinţa firéscá ce aü pututü avea asupra ei 1600 de
ani trecuţi de la primele invasiuni şi migraţiuni barbare, în care
periodü lungü aü dispärutü de pre acelaşi teritoriü nenumărate alte
popóre cu nume şi fără nume, ne lăsândfl nici cea maî neînsem
nată urma de existenţa lor, nici din limbile lorü, nici în fapte me
morabile şi cu atátű maî puţin monumente scrise saü măcar altele
formate din metale ori din altü materialü solidü, cu escepţiune nu
mai de la secolulü alü 13-lea încoce, de când totü se mai védü ce
tăţi şi fortificaţiunî aşezate pe ruinele edificielorü monumentale ale
Romanilorü.
Pe lungulü periodü de ani 900 computaţî de la 300 până la 1200
în istoria Daciei maî domnesce până astă-qlî o tristă întunecime,
prin care străbate numai ici colea câte o radă de lumină, care şi
ea adesea ne seduce sub forma de tradiţiune, de cäntecü misteriosü,
saü de câte o ruină, a cărei origine este forte problematică pentru
adevératulü istorică decisă a se apăra din resputerî de coniecturi
şi hipotese visătore. In cât pentru partea Daciei cunoscută în geo•grafia modernă sub nume de Transilvania saü Ardélü, ung. Erdély,
germ. Siebenbürgen, archeologii nepreocupaţi de tendenţe străine
de problema istoricului aü reuşită până acum a scote la lumină şi
a constata unű mare adevérü, că adecă: Mai tóté oraşele şi cetăţile
mai mari şi mai mici, fortificate saü deschise, situate în Transilvania,
sunt puse pe ruinele cetăţiloru, municipielorü, castrelorü stative, turnuV
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riloru şi fortificaţiuniloră zidite de către coloniştii şi legionarii Rbmeîi
iară la altele s'au întrebuinţată chiar şi materialulu de eidă, petri şi
cărămidă scóse din edificiele monumentale ale coloniiloru Romei.
întocmai aşa s’a íntímplatü şi cu ruinele municipiului Apulum,
cu acea diferenţă mare, că cei care aü întemeiaţii acolo candva Cetatea
albă, numită în limba slavă Belgrad, iara mai apoi Alba-Iulia, ne
înţelegendtt nimic saü fórte puţin din cerinţele şi operele civili saţiunei antice ale lumei romane, în locu de a conserva încă! edifi
ciele publice şi anume templele şi basilicele, a le pune în serviciulü
christianismului, dacă cumva aü fostü christianí, ei mai vírtosü
le-aü ruinatü, unii din faiiatismu, alţii din nesciinţă barbară, pre
cum se mai întîmplă pe alocurea până în <Jioa de astăzi.
I I. De unde-şî luase Apulum numele de Belgrad şi de Alba-Iulia?
La întrebarea acésta nu scie da nimeni nici unü réspunsü care să
merite a fi luatű în consideraţiune de către istoricii serioşi. Unü
singură lucru flü scie tdtă lumea, că adecă popórele s’aü dedatü
a numi Cetate albă tóté cetăţile fortificate şi din întîmplare văruite
cu varü, prin urmare albe; de aici vine că popórele slave numescü,
fie-care după dialectele lorü, multe cetăţi Belgrad, Bolgrad, Bieîograd etc.; totü aşa în latinitatea evului mediü adoptată ca limbă
diplomatică a Ungariei avemü Alba regalis; odiniórá locü de înco
ronare şi de alte solemnităţi m ari; Belgrad din Serbia se numesce
Alba graeca, iară celű din Transilvania Alba-Iulia. Mai avemü şi co
mune numite Biserica albă.
Dară de unde s’a numitü Apulum Iulia ? Scriitorii maghiari ţină
la o tradiţiune örbä, totü aşa de copilârescă ca şi a lui Dragoşă
cu căţeluşa numită Moldova, că adecă ducele maghiară anume Giula,
pe care Maghiarilorü le place a-lü traduce cu lat. lulius, venindă în
Ardélű, arü fi datü peste ruinele de la Apulum, preste care crescuse
pădure dâsă, pe care punéndü să o taie, a zidită acolo cetate nouă,
pe care a numit’o pe unguresce Gyulafej érvár= Alba Iulia. Bonfiniu
nu-şî pregetase a releva şi elü acéstá fabulă (Decade I libro XI)
pentru ca să aibă ce pune în loculü vre-unui documentă istorică
4
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ce-í lipsia cu totulü ín casulü acesta. De aci încolo fabula se propagă
mereü pînă ce fu discutată şi în «Archiv des Vereins für Siebenbürgische
Landeskunde» (Neue Folge II). Mai în scurtü, până astăzi nu scie ni
meni de Unde-şî luase Apulum numele de Iulia. Acestă nesciinţă
însă nu ne vă ţiriâ în locű pentru ca să nu scdtemu câte ceva
şi din monografia Albei Iulieî, cu atátü mai vîrtosii, că acdstă ce
tate a fostü în cursü de mai multe vécurí nu numai capitala celui
mai märe comitatü (judeţtt, districtü) alü Transilvaniei, ci şi reşe
dinţa unui episcopü romano-catolicü latinü, ínvestitü cu multe şi
mari prerogative cum şi reşedinţa unui mitropolitü de ritű grecü
orientalü, prin urmare locű de luptă religiosă cu atáiü mai tragică
şi fatală între célé dóué rituri latinü şi grecü, spre dauna cea mai
cumplită ä ţerei şi mai alesü a poporului românescu din Ardélü şi
din Ungaria. Mai tárcfiü Alba Iulia ajunsese a fi şi capitala ţerei şi
reşedinţa domnitorilorü, precum vomü vedé mai la vale.
Date istorice din şi despre Alba-Iulia.— Istoria episcopiei latine, nu
mite în limba oficidsă Episcopia Transilvaniei, se află scrisă bine
réü, publicată în limba maghiară pe la anulü 1864.
Istoria mitropoliei greco-orientale românescl din Transilvania mai
este încă în légánü, până ce se va afla cine-va, când-va, măcar
pe la finea acestui secolü, ca, ridicând’o de acolo, să-î dea picidre
sănătdse.
- In ,anulü 1242 Alba-Iulia fusese devastată de către Tătari cu atâta
selbătăcie, în cátü bietulü canonicü Rogerius de la Oradea mare,
scăpată ca prin urechile acului preste munţi şi codri până la Alba,
aü aflatü acolo numai ruine şi oseminte de omeni.
‘
In anulü 1277 Saşii, cari pe atunci träiaü în hostilitate mare cu
episcopulü şi cu .capitululü de canonici, comandaţi de corniţele lom
Alard, năvălindu în 21 Februarie asupra Albei Iulieî pe timpulü ser
viciului dumneíjeercü, aü omorítü pe preoţi şi pe mulţime de po
pom devaständü totü-odatä localitatea.
Aceste două evenimente ne daü să pricepemü, că Alba-Iulia în
véculü alü 18-lea încă nu apucase a se bucura de nu sciü ce fortificaţiunî ca să potă fi apărată cu dre-şi care succesü. Se vede

însă că aceeaşi localitate mai târziii totű a fostű în câtva forti
ficată, pentru că, după ce aristocraţii ardeleni rebeliseră contra rege
lui Mafia Corvinű, acesta în 1469 a datü ordinü ca murii cetăţei
să fie dărîmaţî. După räsboiulü celü selbaticű civilü din 1514 sub
comanda căpitanului secuiü (maghiarü) George Dózsa, sub cuvíntű
'că poporaţiunea rurală să fie ţinută în frică şi respectü, din ordinulű molaticului rege Vladű, murii cetăţei s’aü réstauratü aşa. de
bine în cátü la anulü 1550 aü pututü susţină împresurarea cu 20 mii
de ostaşi ai lui Martinuzzi, carele bătuse •cetatea cu scopü ca să
scótá de acolo pe nefericita regină Isabella. După aceea Alba-Iulia
mai fusese bombardată de repeţite ori şi stricată réü, în câtă princi
pele Gebrielü Bethlen s’a védutü îndemnată a o repara pe la 1627,
însă numai în măsura în care a voitü aristocraţia ţărei, căreia nuplăcea ca principele să locuiască în vre-o cetate fortificată bine.
Urmarea acelei lenevirî a feudalilorü a fostü, că d. ex. : Micfiaiü
vodă Yitézulu, în 1 Novembre 1599, a pututü intra cu triumfü în
Alba-Iulia fără nici o resistenţă din partea cui-va, iară apoi în 10
Iuliü 1600 a convocatü totű acolo dieta, care a depusü jurămîntulü de supunere homagială în numele ţăreî.
Totű din causa negrijei bărbaţilorfi de stafii pentru o fortificare seriósá s’a întîmplatfl că în anulü 1658, când cu nebuniile lui George
Rákóczi II, Tătarii aű ocupatü fără mare greutate Alba-Iulia şi aü
devastat’o tătăresce cu sabie şi cu focü; iară în 1661 Aii Paşa cu
Turcii sél a dat’o din nqü pradă barbarilorü. Cetatea s’a mai re
parată în câtva sub domnia lui Mihailü Apafi; departe însă de
a fi adusă la nivela fortificaţiunilorfl din acea epocă, ea a remasü
totü cu bastilele ruinate şi cu şanţurile dărîmate, aşa câtă pe la
1703 nu s’a pututü apăra nici măcar în contra curuţilorfi lui Franciscü Rákóczi.
Fortărâţa de la Alba-Iulia, aşa cum fusese ea aşezată pe înălţimea
de către apusu, a fostu zidită şi scosă din fundamentele străvechiului
Âpulum alu Bomaniloru.— Despre acésta märturisescü chronicarii ar
deleni din véculü alü 17-lea, şi după dînşii cunoscutulü istorică
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Foligangus (Lupulü) Bethlen ín tómű V alü istoriei sale scrise latinesce. Fortáréta Iulia avuse figura pătrată, adecă ca şi Castra de
odiniórá, iar în véculü alü i 6-lea împeratulă Ferdinand I a pusű
să o ímpresóre cu şanţuri'saă valuri afunde, dară n ’a apucatü a le
termina, şi abia sub Gabrielü^Bethlen s’a mai continuată cu săparea
loră, însă totű fără resultatü definitivă. Nu se scie de unde aă voită,
restauratorii cetăţei să derive apa în şanţurile făcute sus pe déluri
afară numai dacă cum-va voră fi reflectată la vechiulü aquaeductu
ală Romaniloră cu scopă de^a-iă restaura şi pe acela.
Cetatea Iulia avuse numai dóué porţi,|una de câtră răsărită nu
mită a S. George,, de asupra căreia se vede aşezată o pétrá mo
numentală, pe care eraă înfăţoşaţi jRomulus şi Remus cum sugă
la lupoică. Semănă forte, că şi acea pătră fusese scdsă óre-cánd tot
din ruinele vechiului Apulum şi pusâ d’asupra porţeî făcute de ună
altă poporü. Á doua portă era pusă spre apusă în faţă cu comuna
civilă care odiniórá era situată în acea regiune. Acéstá pdrtă se numia a. ;luî Micbailă Archanghelului.
III. Alba-Iulia prefăcută în Alba-Carolina.
După scóterea Turciloră din propria Ungarie, dînşiî, în urma trac
tatului de la Carloviţ, încă totăj mai ţinură Banatulă până la anulă
1716. In aceeaşi epocă maioritatea ungurimei căuta mijlócele cele
mai cutezate pentru ca să scuture domnia casei de Habsburg. Par
tida lui Tökölyi şi a lui ]Râkoczi nicî-odatâ n’a încetată a lucra spre
acelă scopă în Ungaria şi Transilvania; şi, după cum credă eă, nu
va înceta nici odiniórá, de ară sei măcar că face va-banque pentru
totă-d’auna. Răsboiulă antidinastică începută în anulă 1704 se cur
mase abiaxu mare greutate după optă ani, în 1712. Atunci curtea im
perială din Viena începu a căuta seriosă la mijlóce spre a-şî asigura
domnia Transilvaniei, care ea în sine-şî a fostă considerată totă-d’a
una ca o cetate vastă şi formidabilă. Intre alte mesuri luate, s’a decisă
şi zidirea unei cetăţi fortificate cu atâta sciinţă şi artă, precum nu se
mai afla nici una pe teritoriulă acestui principală. Se învoiră ca ce
tatea nouă să se ridice acolo unde era Alba-Iulia. Spre a se da

29

17

planului caracterű legalü s’a convocată diéta terei, care ín anulü
1713 decise ín principiű fortificarea, votândă spre acelaşi scopü şi
suma de 54 mii florini, cum şi materialulű de lemnărie din partea ţereî.
Intre acestea genialulü generală Eugeniü duce de Savoia şi terórea Turcilorű preparase planulű cetăţei fortificate conformă doctri
nei oră de fortificaţiune din acea epocă, iară cu executarea fu însăr
cinată inginerulă germană Weiss. Generalului Steinville, comandan
tului supremă ală trupeloră din Transilvania, după aceea şi aceloră
din Oltenia, i s’a încredinţată inspecţiunea şi controla preste lucrări.
Sub| conducerea acestora bărbaţi militari se luară înainte de
tóté mai alesă doue mesurî radicale. Fortificaţiunea veche Iulia
fu dărîmată din fundamentă, ca, dacă'se póte, să nu i se mai cunoscă nici loculă unde fusese. In acelaşi timpă comuna civilă (oraşulă, opidulă), situată până atunci spre apusă, fu prefăcută în ruine
şi locuitorii forţaţi a se strămuta în regiunea de către răsărită şi
a-şi face case pe locuri destulă de băltose, acolo unde se află si
tuată şi în (piele nóstre orăşelulă cunoscută sub nume de Belgrad
saă Alba-Iulia,f locuită de coloniştii recrutaţi succesive din vre-o
cinci rase de ómeni, Români, Şerbi, Maghiari, Germani şi Jidovi mai
mulţi decât ori unde în Ardâlă; aşa în câtă de aci se póte esplica
şi lipsa de simpatii şi cohesiune între locuitorii acelei comune orăşene.
Edificiile cum amă pice istorice, ca biserica catedrală romano-catolică, reşedinţa şi alte puţine aă*răm asă cruţate; reşedinţa însă a
mitropolitului gr.-or. română, cu tóté apertenenţele sale, a fostă
nimicită din causă că linia nouă de fortificaţiune avea să trăcă dreptă
prin acea reşedinţă, precum s’a şi întîmplată. Ca desdaunare s’aă
scosă ochii clerului românescu cu câte-va miişore, cu care s’a zidită
într’o margine a oraşului noă o bisericuţă şi câte-va chilii călugă
resc! fórte strimte, după ce şi din acea sumă mică o parte de bani
se defraudase. Clerulă însă avuse mari temeiuri ca să tacă la acea
catastrofă care-lă atinsese forte de aprópe. De o parte tocma în acei
ani Impăratulă făcuse clerului donaţiune de două moşii ale statului,
din ală căroră venită să-şi facă airea reşedinţă, mănăstire, seminariă
pentru clerici, fonduri pentru coperirea nenumerateloră sale lipse;
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de altă parte acelaşi cler se putea consola cu împregiurarea, că dacă
i s’a därimatü mitropolia, celü puţină a scăpată de robia calvinéscá,
care tocma în Alba-Iulia fusese mare şi tare, în câtă tocma acolo
protopopii românescî aduceaă în sinódele loră pe episcopii (superintendenţii) calvini cu lectica pe umerii loră ca pe paralitici, pen
tru ca să ocupe scaunulă presideale şi să conducă ei lucrările si
nodului, iar nu mitropoliţiî ca capi canonici şi naturali ai sinodu
lui. Dară în fine, cui şi cum era să se opună clerulă românescă,
care până atunci fusese supusă la gónele cele mai fanatice, adesea
dejosită şi maltratată cu bătăi şi cu închisori de către fiinţele cele
mai abiecte, nesuferită a-şi înfiinţa scóle naţionale şi nici chiar pe
pruncii preoţiloră a-i trimete la învăţături mai înalte? Şi apoi cu
cine avea să facă acelă cleră? Cu ună Eugen şi cu ună Steinville
şi încă tocma în epoca pre când ajunsese şi Yalachia mică sub
domnia habsburgică.
In 4 Novembre 1715, adecă în fiioa onomastică a Imperatului Carol VI (Carolus Boromeus), generalulă Steinville, înconjurată de frun
taşii ţereî şi în presenţa membriloră guvernului, a pusă cu pompă
mare petra din fundamentă saă pétra din unghiă, pe care era
sculptată acestă chronosticon latinescă :
LVCe saCra CacoLI sIMILes ALba aCCIpIt ortVs.
In soLIDa prIMVs ponltUr arCe Lapis.

Părţile constitutive principale ale cetăţei, afară de murii cei cum
pliţi, sunt sépte bastióne, casematte puse cu multă prevedere, şan
ţuri afunde prin pregiură, mine şi galerii, cum şi doue porţi măreţe.
Fundamentele zidului din afară aă lărgime de 12 urme şi sunt înnalte de 33 urme.
De către miédádi, pe laturea din afară a unui bastionă, în anulă
1730, s’aă mai pusă o pătră de marmoră cuacéstá inscripţiune latină:
SVb Deo et IMperante CaroLo seXto Lapis
Iste bono slgno optatVs posItVs.

Pe una din monetele commemorative puse în fundamentă s’a
înscrisă:
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iVLIa nata fVI CaroLVs vIM robYr et aVxIt.
IVLIa sl LIbeat nVnC CaroLIna YoCer.

Aşa dar Alba-Iulia a ínceputü a se numi, din acei ani înainte,
Alba-Carolina unguresce Károlyfej érvár, nemţ. Karlsburg, în locü de
Weissenburg ca mai înainte; iară poporaţiunea rurală românâscă
îi qlice totü Belgrad ca în vécurile domniei bulgaro-românescî. Ce
tatea întrâgă, aşa precum o vedemă astă-dî, s’a terminată abia în
anulă 1738 adecă după 23 de ani de la dărîmarea celei vechi.
Câte monumente'"şi inscripţiuni va fi adunată de ex. contele Ariosti din ruinele Iulieî, la care se folosise materialulă din vechiulă
Apulum, acésta o va fi sciută numai dînsulă şi cei care l’aă aju
tată în lucrarea sa până la an. 1723, când le-a înaintată la Yiena
din ordinulă împăratului, precum atinserămă în partea I a studiu
lui nostru. Noi însă credemă că neasemănată mai multe aă rămasă
înmormîntate pentru tot-d’auna sub zidurile înălţate preste acelea
până la terminarea fortificaţiuniloră de astăzi. Numai drumurile
Romei şi aquaeductele, ale căroră urme se mai vădă şi în regiunea
acestei cetăţi, nu le-a putută încărca nimeni nici pe cară nici pe
luntri, pentru ca să le scoţă din ţâră. De altmintrea se mai con
servă şi până în (jilele nóstre ună numără frumosă de anticitâţi
romane anume în biblioteca episcopiei romano-catolice din acea
cetate trecută prin atâtea catastrofe în prea lungulă periodă de
1780 de ani număraţi de la prima descălecare a coloniiloră romane.
Dacă însă din străvechiulă Apulum aă rămasă monumente atâtă
de puţine în comparaţiune cu mărimea şi cu lustrulă acelei colonii
eminente, ţâra în care s’aă ridicată pe teritoriulă ei una alta ce
tate, se póte considera desdaunată în cât-va prin alte monumente
perpetuate în istoria Transilvaniei şi prin mai multe evenimente
care aă fostă decisive pentru existenţa acestei ţări. Din acelea însemnarămă câte-va mai în sus. S’ară fi putută număra înzecită
mai multe petrecute totă în Alba-Iulia numită şi Alba-Carolina; după
ce însă cele mai multe dintr’însele staă în legătură strînsă cu 'is
toria ţăreî, saă mai exact, ele facă câte o parte esenţială dintr’însa,
ca să nu fimă aici prea lungi, presupunemă că doritoriulă de a le
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eunósce va consulta istoria specială a ţereî, prin urmare mai atingemü acilea numai câte-va ca de încheere.
In Alba-Iulia s’a ţinuţii "Sub regele Andreiü III în 1291 memo
rabila dietă transilvană, la care au participată şi Românii ca naţiune
regnicolară, precum sună terminulă juridică din evulă mediă.
In biserica catedrală catotică din Alba, reparată pe la a. 1444
din pravile câştigate după nimicirea ostei lui Mezzet Paşa, se află
astrucate rămăşiţele pămîntescî ale marelui eroă, voivodă ală Tran
silvaniei, apoi guvernatoră ală Ungariei Ioan Oorvin de Hunedóra,
lângă elă fiiulă seă iubită junele Ladislaă, cărui vrăjmaşii îî tăiaserâ capulă, apoi Ioan Corvin fiiulă regelui Mafia cunoscută şi sub
nume de Miles Junior. Totă în acea biserică, de a stânga, îşi află
repausulă eternă regina nefericită Isabella şi Ioan Sigismund, mai
íncóce principii Stef. Bocskai, Gabrielă Bethlen, George Rákóczi, încă
şi alte persóne istorice ale ţereî.
Episcopia catolică, care se înfiinţase în vâculă ală 13-lea şi se
desfiinţase prin reformaţiune în ală 16-lea, în a. 1715, adecă dintr’o dată cu începerea zidire! la noua cetate, s’a restaurată de că
tre imperatulă Carol VI, dotată fundă cu domeniă mare, din ale
cărui venituri mai toţi episcopii câţi aă stătută până acum, îmbăr
bătaţi firesce şi de curtea imperială, aă înfiinţată multe'3'institute de
cultură, seminariă de clerici, scóle catolice, bibliotece, tipografii,
observatoriă astronomică şi altele multe nu numai în reşedinţă, ci
şi pe la parochiî în ţâră, pe unde lipsiaă biserici şi scóle. De aici
a urmată, că în biserica romano-catolică, ai cărei credincioşi pe la
1700 abia eraă în totă ţâra vr’o cincî-(lecî de" mii, astă-di numerulă lor
■ajunge la 300 de mii, adecă cam totă atâţia cât sunt şi calvinii
în Transilvania, cu aceea diferenţa din punctă de vedere ală naţionalităţeî, că calvinii sunt toţi maghiari, din contră romano-catoliei
sunt ună amestecă de naţionalităţi, maghiari, mulţi germani, ma
toţi armenii, cechi ş. a.
In a. 1849 cetatea Alba-Iulia, proveijută cu garnisonă puţină, în
parte mare compusă din soldaţi români ardeleni şi bănăţeni, cum
şi din câte-va companii de germani, a suferită bombardări din par-
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tea insurgenţiloră comandaţi la ínceputü (în Aprilie) de către generalulű Bem, iară mai târziii de către celonelulü germanű renegatü
anume Stein, prin care în 23 luniü 1849 s’aü aprinsű biserica,
turnulű ei, reşedinţa episcopâscă, iară locuitorii români, cari aü patru
biserici josă în oraşîi, unde se înţepeniseră insurgenţii, aü fostü su
puşi la cruzimi sélbatice, la torturi şi omoruri (1).
In Augustă a. c. 1886 Asociaţiunea transilvană pentru literatura
şi cultura română va ţinâ adunarea sa generală a doue-rţecî şi şâsea în Alba-Iulia, unde mai ţinuse una în 1866.
Sunt fórte puţine aceste informaţiuni scóse din trecutulű de
părtată ală coloniei Apulum şi totă aşa puţine despre Alba-Iulia
numită mai târijiă Alba-Carolina; îmi permită însă a observa, că
eă nu avuiă de scopă a împărtăşi unele ca acestea pentru istoricii
consumaţi cari n’aă nici o trebuinţă că să le afle de la mine, ci eă
am şi astă-dată înaintea ochiloră mei spirituali mai vîrtosă pe acea generaţiune jună, care, silită de împrejurări, ascultă istoria ţereî
sale în scóle străine, dela profesori în multe privinţe preocupaţi.
Ianuarie 1886.
(1) Despre evenimentele bellice de la Alba-Iulia petrecute în a. 1849 a se vedé »Romanen
der oesterreichischen Monarchie», Wien 1850, cum şi câte-va documente şi raporturi publicate
în »Observatoriulü» din Sibiiü 1884, anume raportulü lui Ioan Axente şi ală lui Simon Balint,
apoi unű memoriu ală preotului Thalson, în »Transilvania» din 1885.
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